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Grozījums Nr. 44
Bill Newton Dunn

Regulas priekšlikums
20. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tā kā uz produktiem, kurus lieto 
pārtikas vai dzīvnieku barības aizsardzībai 
pret kaitīgiem organismiem, (līdz šim —
20. produktu veids) attiecas Padomes 
Direktīva 89/107/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1831/2003, nav lietderīgi saglabāt šo 
produktu veidu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

20. produktu veids („Pārtikas un dzīvnieku barības aizsardzības līdzekļi”) ir jāsaglabā, bet 
jāgroza tā definīcija, jo šie biocīdie produkti nav aizsardzības līdzekļi, bet dezinfekcijas 
līdzekļi.   Piemēram, produkti, ko izmanto, lai dezinficētu dzīvnieku barību no cilvēku 
patogēniem, piemēram, salmonellu, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku barības 
piedevām. Tāpat tiem nav īpašību, kādas piemīt aizsardzības līdzekļiem, lai aizsargātu 
dzīvnieku barību no bojāšanās.  Tāpēc šie produkti uzskatāmi par dezinfekcijas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 45
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
21.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a Tā kā WHO (WHOPES) Pesticīdu 
novērtēšanas shēma izveido sistēmu, lai 
veiktu insekticīdu testus un vērtējumu, 
kas ietekmē sabiedrības veselību, šīs 
shēmas apstiprinātie gala ieteikumi 
uzskatāmi par identiskiem šajā regulā 
minētajai produkta atļaujai. 

Or. it
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Pamatojums

Lai neveiktu dubultu darbu.

Grozījums Nr. 46
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
22. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai ņemtu vērā dažu biocīdo 
produktu specifiskās īpašības un ar to 
ierosināto lietojumu saistīto zemo risku 
un lai veicinātu jaunas aktīvās vielas 
saturošu biocīdo produktu izstrādi, ir 
lietderīgi paredzēt Kopienas atļaujas 
piešķiršanu šādiem produktiem.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 47
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
24. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai atvieglotu piekļuvi iekšējam 
tirgum un novērstu ar atsevišķu valsts 
atļauju saņemšanu atsevišķās dalībvalstīs 
saistītās papildu izmaksas un laika 
patēriņu, Komisija, ņemot vērā ar 
Kopienas atļaujām saistīto pieredzi, var 
pieņemt lēmumu paplašināt Kopienas 
atļauju piešķiršanas procedūras tvērumu, 
attiecinot to uz citiem biocīdiem 
produktiem. 

(24) Lai atvieglotu piekļuvi iekšējam 
tirgum un novērstu ar atsevišķu valsts 
atļauju saņemšanu atsevišķās dalībvalstīs 
saistītās papildu izmaksas un laika 
patēriņu, Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
ieviest Kopienas atļauju piešķiršanas 
procedūru visiem biocīdajiem produktiem. 

Or. it
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Grozījums Nr. 48
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
45. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Ņemot vērā iekšējam tirgum un 
patērētājiem radītās priekšrocības, ir 
vēlams paredzēt saskaņotus noteikumus 
paralēlai tirdzniecībai ar gandrīz
identiskiem biocīdiem produktiem, kuri 
atļauti dažādās dalībvalstīs.

(45) Ņemot vērā iekšējam tirgum un 
patērētājiem radītās priekšrocības, ir 
vēlams paredzēt saskaņotus noteikumus 
paralēlai tirdzniecībai ar identiskiem 
biocīdiem produktiem, kuri atļauti dažādās 
dalībvalstīs.

Or. it

Pamatojums

Paralēlā tirdzniecībā var laist tādus identiskus produktus, kuriem ir vienādas īpašības un 
vienāds aktīvo vielu un papildu formulantu sastāvs.

Grozījums Nr. 49
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
48. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Jāparedz iespēja pieteikuma 
iesniedzējiem, kas ieguldījuši līdzekļus, lai 
pamatotu aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā vai biocīdā produkta atļaušanu 
saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, atgūt 
daļu ieguldījuma, saņemot atbilstīgu 
kompensāciju katrreiz, kad informācija, uz 
ko attiecas īpašumtiesības un kas iesniegta 
šādas iekļaušanas vai atļaušanas 
pamatošanai, tiek izmantota nākamo 
pieteikuma iesniedzēju labā.

(48) Jāparedz iespēja pieteikuma 
iesniedzējiem, kas ieguldījuši līdzekļus, lai 
pamatotu aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā vai biocīdā produkta atļaušanu 
saskaņā ar šīs regulas un/vai Direktīvas 
98/8/EK noteikumiem, atgūt daļu 
ieguldījuma, saņemot atbilstīgu 
kompensāciju katrreiz, kad informācija, uz 
ko attiecas īpašumtiesības un kas iesniegta 
šādas iekļaušanas vai atļaušanas 
pamatošanai, tiek izmantota nākamo 
pieteikuma iesniedzēju labā.

Or. it
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Pamatojums

Vajadzētu pieminēt arī citus tiesiskos aktus šajā jomā.

Grozījums Nr. 50
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
49. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai nodrošinātu to, ka visa 
informācija, uz ko attiecas īpašumtiesības 
un kas iesniegta aktīvās vielas iekļaušanas 
vai biocīdā produkta atļaujas saņemšanas 
pamatošanai, ir aizsargāta no tās 
iesniegšanas brīža, un lai novērstu 
situācijas, kad daļa informācijas netiek 
aizsargāta, noteikums par informācijas 
aizsardzības periodiem jāpiemēro arī 
informācijai, kas iesniegta Direktīvas 
98/8/EK piemērošanas vajadzībām.

(49) Lai nodrošinātu to, ka visa 
informācija, uz ko attiecas īpašumtiesības 
un kas iesniegta aktīvās vielas iekļaušanas 
I pielikumā vai biocīdā produkta atļaujas 
saņemšanas pamatošanai, ir aizsargāta no 
tās iesniegšanas brīža, un lai novērstu 
situācijas, kad daļa informācijas netiek 
aizsargāta, noteikums par informācijas 
aizsardzības periodiem jāpiemēro arī 
informācijai, kas iesniegta Direktīvas 
98/8/EK piemērošanas vajadzībām.

Or. it

Pamatojums

Skaidrībai.

Grozījums Nr. 51
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
51. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Ir būtiski samazināt ar dzīvniekiem 
veiktu izmēģinājumu skaitu un nodrošināt 
to, ka testēšana jāveic atkarībā no produkta 
mērķa un lieluma. Pieteikuma 
iesniedzējiem kopīgi jāizmanto ar 
mugurkaulniekiem veiktu pētījumu 
rezultāti, saņemot atbilstīgu kompensāciju, 
nevis jāatkārto šādi pētījumi. Ja starp datu 

Ir būtiski samazināt ar mugurkaulniekiem
dzīvniekiem veiktu izmēģinājumu skaitu 
un nodrošināt to, ka biocīdā produkta 
un/vai biocīdā produkta sastāvā esošās 
aktīvās biocīdās vielas testēšana jāveic 
atkarībā no produkta mērķa un lieluma. 
Pieteikuma iesniedzējiem kopīgi jāizmanto 
ar mugurkaulniekiem veiktu pētījumu 
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īpašnieku un potenciālo pieteikuma 
iesniedzēju nav panākta vienošanās par 
pētījumu ar mugurkaulniekiem kopīgu 
izmantošanu, Aģentūrai jāatļauj 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
izmantot šādus pētījumus, neskarot valsts 
tiesu lēmumu par kompensāciju. Jāizveido 
Kopienas reģistrs, kurā iekļauta šādu 
pētījumu rezultātu īpašnieku 
kontaktinformācija, un tas jādara pieejams 
visām iestādēm, lai tās varētu informēt 
potenciālos pieteikuma iesniedzējus.

rezultāti, saņemot atbilstīgu kompensāciju, 
nevis jāatkārto šādi pētījumi. Ja starp datu 
īpašnieku un potenciālo pieteikuma 
iesniedzēju nav panākta vienošanās par 
pētījumu ar mugurkaulniekiem kopīgu 
izmantošanu, Aģentūrai jāatļauj 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
izmantot šādus pētījumus, neskarot valsts 
tiesu lēmumu par kompensāciju. Jāizveido 
Kopienas reģistrs, kurā iekļauta šādu 
pētījumu rezultātu īpašnieku 
kontaktinformācija, un tas jādara pieejams 
visām iestādēm, lai tās varētu informēt 
potenciālos pieteikuma iesniedzējus. Šīs 
prasības nepiemēro tādiem pētījumiem ar 
dzīvniekiem, kā efektivitātes tests, kuros 
nav paredzētas lielākas ciešanas par tām, 
kas sastopamas parastā dzīvnieku 
audzēšanas praksē.

Or. it

Pamatojums

Kopīgas izmantošanas dati attiecas ne tikai uz datiem par produktu, bet arī uz datiem par 
aktīvo vielu.

Grozījums Nr. 52
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
61. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt pasākumus, saskaņā ar kuriem 
pieņem lēmumus par pieteikumu aktīvās 
vielas iekļaušanai I pielikumā vai 
iekļaušanas atjaunošanai vai izskatīšanai; 
paredzēt procedūras, kas saistītas ar aktīvās 
vielas iekļaušanas I pielikumā atjaunošanu 
vai izskatīšanu; attiecināt noteikumus par 
Kopienas atļaujām uz citām biocīdo 
produktu kategorijām; noteikt kritērijus un 
procedūras saistībā ar atļaujas anulēšanu 

(61) Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt pasākumus, saskaņā ar kuriem 
pieņem lēmumus par pieteikumu aktīvās 
vielas iekļaušanai I pielikumā vai 
iekļaušanas atjaunošanai vai izskatīšanai; 
paredzēt procedūras, kas saistītas ar aktīvās 
vielas iekļaušanas I pielikumā atjaunošanu 
vai izskatīšanu; noteikt kritērijus un 
procedūras saistībā ar atļaujas anulēšanu 
vai atļaujas noteikumu un nosacījumu 
grozīšanu, paredzēt arī strīdu izšķiršanas 
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vai atļaujas noteikumu un nosacījumu 
grozīšanu, paredzēt arī strīdu izšķiršanas 
mehānismu; precīzi noteikt 
vispārpiemērojamus aktīvo vielu vai 
biocīdo produktu maksimālos daudzumus, 
kuri drīkst nonākt vidē eksperimentu laikā, 
un iesniedzamo datu minimumu; izveidot 
saskaņotu maksu sistēmu un citus 
noteikumus par maksām un atlīdzību 
kompetentajām iestādēm un Aģentūrai; 
pielāgot pielikumus zinātnes un tehnikas 
attīstībai; izpildīt darba programmu un 
noteikt kompetento iestāžu un dalībnieku 
attiecīgās tiesības un pienākumus 
programmā, un par noteiktu laiku pagarināt 
darba programmas izpildes termiņu. Tā kā 
šiem pasākumiem ir vispārējs raksturs un 
tie paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, inter alia papildinot šo 
regulu ar jauniem nebūtiskiem elementiem, 
tie jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

mehānismu; precīzi noteikt 
vispārpiemērojamus aktīvo vielu vai 
biocīdo produktu maksimālos daudzumus, 
kuri drīkst nonākt vidē eksperimentu laikā, 
un iesniedzamo datu minimumu; izveidot 
saskaņotu maksu sistēmu un citus 
noteikumus par maksām un atlīdzību 
kompetentajām iestādēm un Aģentūrai; 
pielāgot pielikumus zinātnes un tehnikas 
attīstībai; izpildīt darba programmu un 
noteikt kompetento iestāžu un dalībnieku 
attiecīgās tiesības un pienākumus 
programmā, un par noteiktu laiku pagarināt 
darba programmas izpildes termiņu. Tā kā 
šiem pasākumiem ir vispārējs raksturs un 
tie paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, inter alia papildinot šo 
regulu ar jauniem nebūtiskiem elementiem, 
tie jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. it

Grozījums Nr. 53
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
66. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Ņemot vērā to, ka uz dažiem 
produktiem iepriekš neattiecās Kopienas 
tiesību akti biocīdo produktu jomā, ir 
lietderīgi noteikt pārejas periodu 
uzņēmumiem, lai tie sagatavotos to 
noteikumu piemērošanai, kuri attiecas uz 
aktīvajām vielām, ko iegūst in situ, uz 
apstrādātiem izstrādājumiem un 
materiāliem un uz materiāliem, kas nonāk 
saskarē ar pārtiku.

(66) Ņemot vērā to, ka uz dažiem 
produktiem iepriekš neattiecās Kopienas 
tiesību akti biocīdo produktu jomā, ir 
lietderīgi noteikt pārejas periodu 
uzņēmumiem, lai tie sagatavotos to 
noteikumu piemērošanai, kuri attiecas uz 
aktīvajām vielām, ko iegūst in situ, uz 
apstrādātiem izstrādājumiem un 
materiāliem.

Or. it
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Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004. 
Materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nevajadzētu iekļaut priekšlikumā, lai neizveidotu 
dubultu novērtēšanu un reglamentēšanu. Ja rodas jautājums par šādiem materiāliem, tas 
jārisina, svītrojot no Regulas „materiālus, kas nonāk saskarē”.

Grozījums Nr. 54
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.p punkts – i) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p i) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 27. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1935/2004 par materiāliem un 
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar 
pārtikas produktiem un par Direktīvu 
80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu.

Or. it

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004. 
Materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nevajadzētu iekļaut priekšlikumā, lai neizveidotu 
dubultu novērtēšanu un reglamentēšanu. Ja rodas jautājums par šādiem materiāliem, tas 
jārisina, svītrojot no Regulas „materiālus, kas nonāk saskarē”.

Grozījums Nr. 55
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
2. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Biocīdos produktus, kas atbilst 
18. produkta veidam un kas ražoti 
saskaņā ar WHO (WHOPES) Pesticīdu 
novērtēšanas shēmu, uzskata par 
atļautiem saskaņā ar šīs regulas 
VII nodaļu.  Attiecīgi piemēro 38. un 
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57. pantu.

Or. it

Pamatojums

Lai neveiktu dubultu darbu.

Grozījums Nr. 56
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.f punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šāda viela, ja vien nav cita iemesla 
šaubām, parasti ir viela, ko klasificē kā 
bīstamu saskaņā ar 1967. gada 27. jūnija 
Padomes Direktīvu 67/548/EEK, un kas 
atrodas biocīdā produktā tādā 
koncentrācijā, kuras dēļ produkts 
jāuzskata par bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK vai Regulu (EK) 
1272/2008.

Or. it

Pamatojums

Šī definīcija atrodama Direktīvā 98/8/EK un skaidrības labad to pievieno arī jaunajā regulā.

Grozījums Nr. 57
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „apstrādāts materiāls vai izstrādājums” 
ir

k) „apstrādāts materiāls vai izstrādājums” 
ir

jebkura viela, maisījums, materiāls vai 
izstrādājums, kas tika apstrādāts ar vienu 

jebkura viela, maisījums, materiāls vai 
izstrādājums, kas tika apstrādāts ar vienu 
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vai vairākiem biocīdiem produktiem vai 
kurā ir viens vai vairāki biocīdie produkti
šo vielu, maisījumu, materiālu vai 
izstrādājumu aizsardzībai no kaitīgo 
organismu izraisītas bojāšanās;

vai vairākiem biocīdiem produktiem vai 
kurā ir viens vai vairāki biocīdie produkti, 
lai izveidotu tam paredzētās biocīdās 
īpašības;

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums paplašina apstrādāto izstrādājumu un materiālu jomu, iekļaujot arī tādus 
aizsargātus izstrādājumus kā krāsas un tādus izstrādājumus ar ārēju ietekmi, kā moskītu tīkli. 
Tādējādi ir veikts arī ķīmisks novērtējums.

Grozījums Nr. 58
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.n punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) „atļauja” ir n) „atļauja” ir
valsts vai Kopienas atļauja; valsts vai Kopienas atļauja, vai galvenā 

atļauja, vai dubultā atļauja, vai papildu 
atļauja;

Or. it

Grozījums Nr. 59
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.n punkts – i) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n i) „dubultā atļauja” ir
administratīvs dokuments, ar kuru 
dalībvalsts vai Komisija galvenās atļaujas 
turētājam atļauj ieviest tirgū un izmantot 
to pašu biocīdo produktu ar citu 
nosaukumu;
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Or. it

Grozījums Nr. 60
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.n punkts – ii) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n ii) „papildu atļauja” ir
administratīvs dokuments, ar kuru 
dalībvalsts vai Komisija ļauj ieviest tirgū 
un izmantot biocīdo produktu ar citu 
nosaukumu, pamatojoties uz galveno 
atļauju un galvenās atļaujas turētāja 
apstiprinājumu;

Or. it

Grozījums Nr. 61
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.p punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) „pamatsastāvs” ir p) „pamatsastāvs” ir
biocīdo produktu grupa, kuriem ir līdzīgi 
lietojumi un ierobežotas atšķirības to 
sastāvā attiecībā uz šai grupai piederošu 
references biocīdo produktu, kas satur 
vienas un tās pašas specifikācijas aktīvās 
vielas, ja šādas pieļaujamās atšķirības 
nelabvēlīgi neietekmē šo produktu riska 
līmeni vai iedarbīgumu;

biocīdo produktu grupa, kuriem ir līdzīgi 
lietojumi un atšķirības to sastāvā attiecībā 
uz šai grupai piederošu references biocīdo 
produktu, kas satur vienas un tās pašas 
specifikācijas aktīvās vielas, ja šo atšķirību 
dēļ produktu riska līmenis nav lielāks kā 
references biocīdo produktu riska līmenis, 
un iedarbīgums uz organismu atbilst 
produkta marķējumā minētajam;

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt, ka potenciālais risks salīdzinājumā ar references biocīdo produktu 
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nepaaugstinās, un iedarbīgums uz organismu atbilst produkta marķējumā minētajam.

Grozījums Nr. 62
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.q punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

q) „piekļuves pilnvara” ir q) „piekļuves pilnvara” ir

informācijas īpašnieka vai īpašnieku 
parakstīts oriģināldokuments, ar kuru 
apliecina, ka informāciju var izmantot 
kompetentās iestādes, Eiropas Ķimikāliju 
aģentūra vai Komisija, lai novērtētu aktīvo 
vielu vai piešķirtu atļauju;

informācijas īpašnieka vai īpašnieku vai to 
pārstāvju parakstīts oriģināldokuments, ar 
kuru apliecina, ka informāciju var izmantot 
attiecīgās kompetentās iestādes, Eiropas 
Ķimikāliju aģentūra vai Komisija, lai 
novērtētu aktīvo vielu vai piešķirtu atļauju 
trešai personai;

Or. it

Pamatojums

Uzskata, ka „piekļuves pilnvaras” definīcija ir jāprecizē.

Grozījums Nr. 63
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s)„materiāli, kas nonāk saskarē ar 
pārtiku” ir 

svītrots

materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti 
saskarei ar pārtiku un uz kuriem attiecas 
Regula (EK) Nr. 1935/2004.

Or. it

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004. 
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Materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nevajadzētu iekļaut priekšlikumā, lai neradītu 
dubultu novērtēšanu un reglamentēšanu. Ja rodas jautājums par šādiem materiāliem, tas 
jārisina, svītrojot no Regulas „materiālus, kas nonāk saskarē”.

Grozījums Nr. 64
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.u punkts – i) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

u i) „Administratīvās (jeb formālās) 
atšķirības” ir

tikai administratīvas (vai formālas) 
atšķirības jau esošā atļaujā, kas neprasa 
jaunu novērtējumu par ietekmi uz 
sabiedrības veselību vai vidi, vai produkta 
iedarbīgumu. 

Or. it

Pamatojums

Jānosaka atšķirību veidi, kādi var būt jau atļautam biocīdajam produktam.

Grozījums Nr. 65
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.u punkts – ii) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

u ii) „Ierobežotās atšķirības” ir

atšķirības jau esošā atļaujā, kas nav 
uzskatāmas par administratīvām 
atšķirībām, jo tām nepieciešama jauns 
daļējs novērtējums par ietekmi uz 
sabiedrības veselību vai vidi un/vai 
produkta iedarbīgumu.  Atšķirība nedrīkst 
palielināt ietekmi uz sabiedrības veselību 
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vai vidi, vai produkta iedarbīgumu.  

Or. it

Pamatojums

Jānosaka atšķirību veidi, kādi var būt jau atļautam biocīdajam produktam.

Grozījums Nr. 66
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.u punkts – iii) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

u iii) „Vērā ņemamās (jeb būtiskās) 
atšķirības” ir

atšķirības jau esošā atļaujā, kas nav 
uzskatāmas par administratīvām vai 
ierobežotām atšķirībām. 

Or. it

Pamatojums

Jānosaka atšķirību veidi, kādi var būt jau atļautam biocīdajam produktam.

Grozījums Nr. 67
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.u punkts – iv) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

u iv) „ražotājs” nozīmē:
- ja aktīvā viela ražota vai laista tirgū 
Kopienā, šīs aktīvās vielas izgatavotāju vai 
Kopienā reģistrētu personu, ko 
izgatavotājs iecēlis par savu vienīgo 
pārstāvi saskaņā ar šīs regulas mērķiem, 
- ja aktīvā viela ražota ārpus Kopienas, 
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Kopienā reģistrētu personu, ko šīs aktīvās 
vielas izgatavotājs iecēlis par savu vienīgo 
pārstāvi saskaņā ar šīs regulas mērķiem, 
vai, ja šāda persona nav iecelta, šīs 
aktīvās vielas importētāju Kopienā,
- ja aktīvā viela ražota ārpus Kopienas, 
Kopienā reģistrētu personu, ko šīs aktīvās 
vielas izgatavotājs iecēlis par savu vienīgo 
pārstāvi saskaņā ar šīs regulas mērķiem, 
vai, ja šāda persona nav iecelta, šā biocīdā 
produkta importētāju Kopienā.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā jauno 83. panta redakciju, jāievieš jauna „ražotāja” definīcija. Turklāt šī 
definīcija ir saskaņā ar Komisijas 2000. gada 7. septembra Regulu (EK) Nr. 1896/2000 par 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK par biocīdajiem produktiem 16. panta 
2. punktā minētās programmas posmu.

Grozījums Nr. 68
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns – II nodaļas pirmais pants)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
1. Visi potenciālie pieteikuma iesniedzēji 
aktīvās vielas pievienošanai I pielikumā 
informē Aģentūru par sekojošo:
- jau ir iesniegts pieteikums par 
pievienošanu I pielikumā tai pašai vielai;
- tā pati viela jau ir iekļauta I pielikumā;
- tā pati viela ir reģistrēta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
2. Visi potenciālie pieteikuma iesniedzēji 
kopā ar pieteikumu nosūta Aģentūrai 
šādu informāciju: 
a) savus datus saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 VI pielikuma 1. sadaļu, 
izņemot 1.2 un 1.3 punktu; 
b) datus par vielu, kā noteikts Regulas 
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(EK) 1907/2006 VI pielikuma 2. sadaļā:
c) kādas ir informācijas prasības 
jaunajiem pētījumiem, kas jāveic ar 
mugurkaulniekiem;
d) kādas ir informācijas prasības citiem 
jaunajiem pētījumiem, kas jāveic.
3. Ja tā pati viela nav pievienota 
I pielikumā vai nav reģistrēta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Aģentūra par 
to informē potenciālo pieteikuma 
iesniedzēju.
4. Ja jau ir iesniegts pieteikums par šīs 
aktīvās vielas pievienošanu I pielikumā, 
vai ja šī aktīvā viela jau ir pievienota 
I pielikumā vai reģistrēta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Aģentūra 
nekavējoties nosūta potenciālajam 
pieteikuma iesniedzējam iepriekšējo 
pieteikuma iesniedzēju un reģistrēto 
personu vārdus un adreses un pārskatus 
vai pilnīgus pētījumu pārskatus, kas 
atkarībā no gadījuma jau izsniegti.
5. Tāpat aģentūra nosūta iepriekšējam 
pieteikuma iesniedzējam vai reģistrētajai 
personai potenciālā pieteikuma 
iesniedzēja par pievienošanu I pielikumā 
vārdu un adresi. Veiktie pētījumi ar 
mugurkaulniekiem ir pieejami 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
saskaņā ar šīs regulas XI nodaļu.

Or. it

Pamatojums

Šīs procedūras nepieciešamas, lai izvairītos no dubultiem izmēģinājumiem ar 
mugurkaulniekiem un ievērotu II pielikuma datu prasības. Atgādina par Regulā REACH
minēto „obligāto informācijas sniegšanu”, tā kā Aģentūrai ir atbilstoša infrastruktūra un 
pieredze, lai ieviestu šo procedūru.
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Grozījums Nr. 69
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aktīvo vielu iekļauj I pielikumā 
sākotnēji ne ilgāk kā uz 10 gadiem, ja 
biocīdais produkts, kas satur šo aktīvo 
vielu, atbilst 16. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

1. Aktīvo vielu iekļauj I pielikumā 
sākotnēji ne ilgāk kā uz 10 gadiem, ja 
vismaz viens biocīdais produkts, kas satur 
šo aktīvo vielu, atbilst 16. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. it

Pamatojums

Iekļaujot vielu I pielikumā, jāiesniedz fakti par vismaz vienu reprezentatīvo biocīdo produktu, 
kas atbilst aktīvās vielas nosacījumiem. Uzskata, ka piedāvātais grozījums labāk atspoguļo 
konceptu par iekļaušanas pievienošanu pielikumā. 

Grozījums Nr. 70
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vajadzības gadījumā aktīvo vielu iekļauj 
I pielikumā un norāda vienu no šādiem 
nosacījumiem:

3. Vajadzības gadījumā aktīvo vielu un 
atsauces avotu tās tehniskās ekvivalences 
apstiprināšanai iekļauj I pielikumā un 
norāda vienu no šādiem nosacījumiem:

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi savienot I pielikumā iekļauto ķīmisko vielu ar datiem, kas pamato tā iekļaušanu 
pielikumā. Bez tam izomēru sastāvs ir svarīgs, lai noteiktu ķīmiskās īpašības.
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Grozījums Nr. 71
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.f punkts – i) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f i) ķīmisko īpašību apraksts attiecībā uz 
stereoizomēriem.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi savienot I pielikumā iekļauto ķīmisko vielu ar datiem, kas pamato tā iekļaušanu 
pielikumā. Bez tam izomēru sastāvs ir svarīgs, lai noteiktu ķīmiskās īpašības.

Grozījums Nr. 72
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neatkarīgi no 4. panta 1. punkta aktīvās 
vielas, kas minētas 2. punktā, iekļauj 
I pielikumā tikai tad, ja ir ievērots vismaz 
viens no šādiem nosacījumiem:

1. Neatkarīgi no 4. panta 1. punkta šādas
aktīvās vielas neiekļauj I pielikumā:

a) normālos lietošanas apstākļos biocīdajā 
produktā esošās aktīvās vielas kaitīgā 
iedarbība uz cilvēkiem ir nebūtiska, jo 
īpaši tad, ja produkts tiek lietots slēgtās 
sistēmās vai stingri kontrolētos apstākļos;

a) aktīvās vielas, kas ir klasificētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
vai atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā 
1A vai 1B kategorijas kancerogēnas 
vielas;

b) ir uzskatāmi parādīts, ka aktīvā viela ir 
vajadzīga, lai novērstu nopietnu 
apdraudējumu sabiedrības veselībai;

b) aktīvās vielas, kas ir klasificētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 vai 
atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā 1A 
vai 1B kategorijas mutagēnas vielas;

c) ir uzskatāmi parādīts, ka salīdzinājumā 
ar risku cilvēku veselībai vai videi, ko 
rada vielas lietošana, aktīvās vielas 
neiekļaušana I pielikumā varētu izraisīt 

c) aktīvās vielas, kas ir klasificētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
vai atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā 
1A vai 1B kategorijas reproduktīvajai 
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nesamērīgu nelabvēlīgu ietekmi un ka nav 
pieejamas citas piemērotas alternatīvas 
vielas vai tehnoloģijas.

sistēmai toksiskas vielas;

Šā panta c) apakšpunktu nepiemēro 4. un 
14.–19. produktu veidu aktīvajām vielām.

d) aktīvās vielas, kas Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 57. panta f) apakšpunktā 
identificētas kā vielas, kurām piemīt 
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības;

e) aktīvās vielas, kuras atbilst noturīgu, 
bioakumulatīvu un toksisku (PBT) vai ļoti 
noturīgu un ļoti bioakumulatīvu (vPvB) 
vielu klasifikācijas kritērijiem saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1907/2006  
XII pielikumu;

f) aktīvās vielas, kuras ir noturīgi 
organiskie piesārņotāji Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 850/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par 
noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem 
izpratnē1

2. Ja ir ievērots vismaz viens no 1. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem, I pielikumā 
iekļauj šādas aktīvās vielas: 
a) aktīvās vielas, kas ir klasificētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
vai atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā 
1A vai 1B kategorijas kancerogēnas 
vielas;
b) aktīvās vielas, kas ir klasificētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
vai atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā 
1A vai 1B kategorijas mutagēnas vielas; 
c) aktīvās vielas, kas ir klasificētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
vai atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā 
1A vai 1B kategorijas reproduktīvajai 
sistēmai toksiskas vielas; 
d) aktīvās vielas, kas Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 57. panta f) apakšpunktā 
identificētas kā vielas, kurām piemīt 
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endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības.

1 OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātais priekšlikums ir neskaidrs. Tajā ir skaidri identificētas pielikumā 
neiekļaujamās vielas. Tomēr ir ļoti svarīgi pievienot papildinājumu, ka tiek izslēgtas aktīvās 
vielas, kuras atbilst, piemēram, noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku (PBT) vai ļoti noturīgu 
un ļoti bioakumulatīvu (vPvB) vielu klasifikācijas kritērijiem, kā arī noturīgus organiskos 
piesārņotājus. Visbeidzot 45. pantā jau ir paredzēti izņēmumi, kas pieļauj tāda biocīdā 
produkta laišanu tirgū, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 73
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) normālos lietošanas apstākļos biocīdajā 
produktā esošās aktīvās vielas kaitīgā 
iedarbība uz cilvēkiem ir nebūtiska, jo īpaši 
tad, ja produkts tiek lietots slēgtās sistēmās
vai stingri kontrolētos apstākļos;

a) atbilstošos lietošanas apstākļos biocīdajā 
produktā esošās aktīvās vielas kaitīgā 
iedarbība uz cilvēkiem ir nebūtiska vai to 
var pienācīgi kontrolēt, ņemot vērā vielai 
raksturīgo risku, jo īpaši tad, ja produkts 
tiek lietots slēgtās sistēmās vai stingri 
kontrolētos apstākļos;

Or. it

Pamatojums

Nav zinātnisku elementu, kas izšķir produktu veidus (piemēram, PT4 un 14-19). Šie produkti 
ir rodenticīdi, akaricīdi, moluskicīdi, dezinficēšanas līdzekļi, pesticīdi un insekticīdi, un tie ir 
īpaši noderīgi Dienvideiropā, kur žurku un insektu dezinficēšana ir nepieciešama higiēnas 
nolūkos. Par produkta neiekļaušanu var izlemt, pamatojoties uz riska analīzi (iespējamo 
briesmu un kaitīgās iedarbības apvienojums). Ja ir zinātniski pierādīts, ka riski tiek pienācīgi 
kontrolēti, jāizsniedz aktīvās vielas atļauja.
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Grozījums Nr. 74
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta c) apakšpunktu nepiemēro 4. un 
14.–19. produktu veidu aktīvajām vielām.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Nav zinātnisku elementu, kas izšķir produktu veidus (piemēram, PT4 un 14-19). Šie produkti 
ir rodenticīdi, akaricīdi, moluskicīdi, dezinficēšanas līdzekļi, pesticīdi un insekticīdi, un tie ir 
īpaši noderīgi Dienvideiropā, kur žurku un insektu dezinficēšana ir nepieciešama higiēnas 
nolūkos. Par produkta neiekļaušanu var izlemt, pamatojoties uz riska analīzi (iespējamo 
briesmu un kaitīgās iedarbības apvienojums). Ja ir zinātniski pierādīts, ka riski tiek pienācīgi 
kontrolēti, jāizsniedz aktīvās vielas atļauja.

Grozījums Nr. 75
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izveido piemērošanas procedūru, 
pieminot zinātniskos kritērijus, lai 
noteiktu endokrīnās sistēmas darbību 
traucējošās īpašības, ko apstiprina 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū.

Or. it

Pamatojums

Šobrīd nepastāv apstiprinoši kritēriji endokrīnās sistēmas darbību traucējumiem, tāpēc tie ir 
jāizstrādā.  Šie kritēriji jāpieņem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kas stājās spēkā 2009. gada 24. novembrī.
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Grozījums Nr. 76
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dokumentācija par aktīvo vielu, kas 
atbilst II pielikumā izklāstītajām prasībām;

a) dokumentācija par aktīvo vielu, kas 
atbilst II pielikumā izklāstītajām prasībām,
vai piekļuves pilnvara;

Or. it

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējiem var nebūt oficiāla pieeja visiem pieteikumam nepieciešamajiem 
datiem.

Grozījums Nr. 77
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dokumentācija par vismaz vienu 
reprezentatīvo biocīdo produktu, kurš satur 
aktīvo vielu, kas atbilst III pielikumā 
izklāstītajām prasībām. 

b) dokumentācija par vismaz vienu 
reprezentatīvo biocīdo produktu, kurš satur 
aktīvo vielu, kas atbilst III pielikumā 
izklāstītajām prasībām, vai piekļuves 
pilnvara. 

Or. it

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējiem var nebūt oficiāla pieeja visiem pieteikumam nepieciešamajiem 
datiem.
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Grozījums Nr. 78
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra katram pieteikumam piešķir 
protokola numuru, ko izmanto visā 
korespondencē saistībā ar pieteikumu līdz 
brīdim, kad vielu pievieno I pielikumā, un 
pieprasījuma iesniegšanas datumu, kas ir 
diena, kad Aģentūra saņēmusi 
pieprasījumu. 

Or. it

Grozījums Nr. 79
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra validē pieteikumu, ja 
tas atbilst šādām prasībām:

Trīs nedēļu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra validē pieteikumu, ja 
tas atbilst šādām prasībām:

Or. it

Grozījums Nr. 80
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 2 mēnešu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra ar vienotu 
identifikācijas kodu reģistrē visu 
informāciju par šo lietu.
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Or. it

Grozījums Nr. 81
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad Komisija izlemj pievienot aktīvo vielu 
I pielikumā, tai jāmin pieteikuma 
iesniedzēja/u vārds/i.

Or. it

Grozījums Nr. 82
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ar lēmumu pievienot aktīvo vielu 
I pielikumā Aģentūra piešķir īpašu 
iekļaušanas numuru šai vielai un 
pieteikuma iesniedzējam. Aģentūra 
nekavējoties paziņo iekļaušanas numuru 
un reģistrēto datumu pieteikuma 
iesniedzējam. Šo iekļaušanas numuru 
izmanto visā turpmākajā korespondencē 
saistībā ar aktīvo vielu un produkta 
atļauju saskaņā ar šīs regulas IV nodaļu.

Or. it
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Grozījums Nr. 83
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aktīvo vielu, kas atbilst vismaz vienam 
no šādiem kritērijiem, uzskata par 
aizstājamu saskaņā ar 2. punktā minēto 
procedūru:

1. Aktīvo vielu, kas atbilst vismaz vienam 
no šādiem kritērijiem, uzskata par 
aizstājamu saskaņā ar 2. punktā minēto 
procedūru:

a) aktīvas vielas pieļaujamā dienas deva, 
akūtā references deva vai pieļaujamais 
kaitīgās iedarbības līmenis uz operatoriem 
ir ievērojami zemāks salīdzinājumā ar 
lielāko daļu aktīvo vielu, kas tam pašam 
produkta veidam iekļautas I pielikumā;
b) aktīvā viela atbilst diviem no tiem 
kritērijiem, pamatojoties uz kuriem tā 
uzskatāma par vidē noturīgu, 
bioakumulatīvu un toksisku vielu saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumu;

a) vielas, kas ir noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikuma prasībām;

c) ir iemesli bažām, kuras saistītas ar 
kritiskās iedarbības īpašībām, jo īpaši par 
attīstībai neirotoksisku vai imūntoksisku 
iedarbību, kas apvienojumā ar lietošanas 
paņēmieniem joprojām varētu radīt bažas 
par šo vielu lietojumu pat tad, ja tiek 
veikti arī ierobežojoši riska pārvaldības 
pasākumi;

b) vielas, kas ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 XIII pielikuma prasībām;

d) aktīvā viela satur ievērojamu neaktīvo 
izomēru daļu;
e) aktīvā viela ir klasificēta vai atbilst 
kritērijiem, lai to klasificētu (saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1272/2008) kā 1A vai 1B 
kategorijas kancerogēnu, 1A vai 1B 
kategorijas mutagēnu vai 1A vai 1B 
kategorijas reproduktīvajai sistēmai 
toksisku vielu;

c) vielas, kas atbilst kritērijiem, lai tās 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
klasificētu kā 1A vai 1B kategorijas 
kancerogēnas, 1A vai 1B kategorijas 
mutagēnas vai 1A vai 1B kategorijas 
reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas;

f) pamatojoties uz Kopienas novērtējumu 
vai starptautiski atzītām testēšanas 
vadlīnijām vai citiem pieejamiem datiem, 
tiek uzskatīts, ka aktīvajai vielai piemīt 
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības, kas var kaitīgi iedarboties uz 
cilvēkiem.

d) vielas, kurām piemīt endokrīnās 
sistēmas darbību traucējošas īpašības vai 
kurām ir noturīgas, bioakumulatīvas un 
toksiskas īpašības vai ļoti noturīgas un 
ļoti bioakumulatīvas īpašības, kas 
neatbilst b) un c) apakšpunkta prasībām, 
un par kuru ievērojamo iedarbību uz 
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sabiedrības veselību vai vidi ir zinātniski 
pierādījumi, lai rastos tādas pašas bažas 
kā par b) un c) punktā minētajām vielām.

Or. it

Pamatojums

Kritēriji aizstājamu aktīvo vielu identifikācijai ir saskaņoti ar kritērijiem par vielām, ko var 
apstiprināt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, lai saskaņotu abas regulas — skat. 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. punktu. Tā kā Aģentūrai (ECHA) būs jāpārbauda, vai aktīvā 
viela atbilst kritērijiem, abas regulas iesaka saskaņot.

Grozījums Nr. 84
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aktīvā viela satur ievērojamu neaktīvo 
izomēru daļu;

svītrots

Or. it

Pamatojums

Neaktīviem izomēriem nav kaitīgas ietekmes ne uz veselību, ne vidi, tāpēc tie nav jāiekļauj 
aistājamo vielu sarakstā.

Grozījums Nr. 85
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sagatavojot atzinumu par aktīvās vielas 
iekļaušanu I pielikumā vai tās iekļaušanas 
atjaunošanu, Aģentūra pārbauda to, vai 
aktīvā viela atbilst kādam no 1. punktā 
minētajiem kritērijiem, un iekļauj šo 
jautājumu savā atzinumā. 

2. Sagatavojot atzinumu par aktīvās vielas 
iekļaušanu I pielikumā vai tās iekļaušanas 
atjaunošanu, Aģentūra pārbauda to, vai 
aktīvā viela atbilst kādam no 1. punktā 
minētajiem kritērijiem un vai kaitīgā 
iedarbība ir pienācīgi pārbaudīta, ņemot 
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vērā vielai raksturīgos riskus, un iekļauj 
šo jautājumu savā atzinumā. 

Or. it

Pamatojums

Kritēriji aizstājamu aktīvo vielu identifikācijai ir saskaņoti ar kritērijiem par vielām, ko var 
apstiprināt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, lai saskaņotu abas regulas — skat. 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. punktu. Tā kā Aģentūrai (ECHA) būs jāpārbauda, vai aktīvā 
viela atbilst kritērijiem, abas regulas iesaka saskaņot.

Grozījums Nr. 86
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 3. punktā minētā perioda beigās 
vai pēc Aģentūras atzinuma saņemšanas 
Komisija pieņem lēmumu par to, vai 
atjaunot aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā. Šo lēmumu, kas paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

5. Šā panta 3. punktā minētā perioda beigās 
vai pēc Aģentūras atzinuma saņemšanas 
Komisija pieņem lēmumu par to, vai 
atjaunot aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā. Šo lēmumu, kas paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Kad Komisija nolemj atjaunot 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, tai 
jāmin pieteikuma iesniedzēja/u vārds.

Or. it

Pamatojums

Aktīvās vielas pievienošana I pielikumā saistībā ar uzņēmuma nosaukumu ir atbilstošs un 
efektīvs veids, lai izvairītos no parazītisma, jo tā var ātri identificēt uzņēmumu, kas pamato 
šīs vielas pievienošanu, un attiecīgi samazināt administratīvo slogu.
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Grozījums Nr. 87
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
sagatavo persona vai tās pilnvarota 
persona, kas atbild par biocīdā produkta 
laišanu tirgū konkrētajā dalībvalstī vai 
Kopienā.

2. Atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
sagatavo persona, kas pieprasa atļauju, vai 
tās pilnvarota persona. Šī persona var
atbildēt par biocīdā produkta laišanu tirgū 
konkrētajā dalībvalstī vai Kopienā, bet tas 
nav obligāts nosacījums.

Or. it

Grozījums Nr. 88
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
dalībvalstī iesniedz šīs dalībvalsts 
kompetentajai iestādei (turpmāk
„kompetentā saņēmēja iestāde”).

svītrots

Or. it

Pamatojums

ECHA jāveic visu pieteikumu sākotnējā validēšana Kopienas mērogā, lai kompetentā 
novērtēšanas iestāde varētu veikt efektīvu pieteikuma novērtēšanu. Šobrīd ir novērojama 
nesaskaņota pieeja, jo kompetentajām novērtēšanas iestādēm jāveic gan administratīvais 
darbs, gan faktu ekonomiskā apstrāde. Iespēja izvēlēties kompetento novērtēšanas iestādi 
galvenokārt ir izdevīga maziem un vidējiem uzņēmumiem, kam tiek dota iespēja strādāt ar 
savas valsts iestādēm.
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Grozījums Nr. 89
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
iesniedz Aģentūrai.

Atļaujas piešķiršanas pieteikumu iesniedz 
Aģentūrai.

Pieteikuma iesniedzējs, iepriekš 
vienojoties ar dalībvalsti, var pieprasīt šai 
dalībvalstij novērtēt pieteikumu un 
norāda kompetento iestādi, kas ir 
atbildīga par šā pieteikuma novērtēšanu, 
kā minēts 22. pantā.

Or. it

Pamatojums

ECHA jāveic visu pieteikumu sākotnējā validēšana Kopienas mērogā, lai kompetentā 
novērtēšanas iestāde varētu veikt efektīvu pieteikuma novērtēšanu. Šobrīd ir novērojama 
nesaskaņota pieeja, jo kompetentajām novērtēšanas iestādēm jāveic gan administratīvais 
darbs, gan faktu ekonomiskā apstrāde. Iespēja izvēlēties kompetento novērtēšanas iestādi 
galvenokārt ir izdevīga maziem un vidējiem uzņēmumiem, kam tiek dota iespēja strādāt ar 
savas valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 90
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt vienu 
atļaujas pieteikumu to produktu grupai, 
kuriem tas pieprasa atļauju, ja tiem ir 
viens pamatsastāvs.

Or. it
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Grozījums Nr. 91
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – 2.a un 2.b daļa (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāizveido un jāievieš obligātie pasākumi, 
izmantojot Savienības noteikumu sistēmu, 
lai nodrošinātu ilgtspējīgu biocīdo 
produktu izmantošanu, tai skaitā 
saskaņoti kaitēkļu apkarošanas un riska 
samazināšanas pasākumi.
Komisija iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 
divus gadus pēc šīs regulas pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošina drošu un atbilstošu biocīdo vielu izmantošanu un izveido saskaņotas kaitēkļu 
apkarošanas tehnikas.  Turklāt tas ir atbalsts jauninājumu ieviešanai un pētniecībai. Tas 
nepieciešams, jo pašreizējā īstenošanas ziņojumā ir minēts, ka no 2003. līdz 2005. gadam ES 
reģistrēti 15 600 saindēšanās un citi līdzīgi gadījumi. Komisijas 2009. gada ziņojumā 
uzsvērta nepieciešamība izveidot atbilstošus un saskaņotus pasākumus lietošanas fāzē.

Grozījums Nr. 92
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 
divus gadus pēc šīs regulas pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošina drošu un atbilstošu biocīdo vielu izmantošanu un izveido saskaņotas kaitēkļu 
apkarošanas tehnikas.  Turklāt tas ir atbalsts jauninājumu ieviešanai  un pētniecībai. Tas ir 
nepieciešams, jo pašreizējā īstenošanas ziņojumā ir minēts, ka no 2003. līdz 2005. gadam ES 
reģistrēti 15 600 saindēšanās un citi līdzīgi gadījumi. Komisijas 2009. gada ziņojumā 
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uzsvērta nepieciešamība izveidot atbilstošus un saskaņotus pasākumus lietošanas fāzē.

Grozījums Nr. 93
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) biocīdajā produktā iekļautās aktīvās 
vielas ir uzskaitītas I pielikumā un tiek 
ievēroti šajā pielikumā minētie nosacījumi 
attiecībā uz šīm aktīvajām vielām;

a) biocīdajā produktā iekļautās aktīvās 
vielas ir uzskaitītas I pielikumā un tiek 
ievēroti šajā pielikumā minētie nosacījumi 
attiecībā uz šīm aktīvajām vielām, un
iekļaušanas numurs tiek piešķirts saskaņā 
ar 8. panta 5.a punktu;

Or. it

Pamatojums

Lai veiktu saskaņošanu ar 8. panta 5. punkta a) apakšpunktā minēto novērtēšanas procedūru.

Grozījums Nr. 94
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) biocīdajā produktā esošo aktīvo vielu 
īpašības, daudzumu un tehnisko 
ekvivalenci un vajadzības gadījumā 
toksikoloģiski vai ekotoksikoloģiski 
nozīmīgus piemaisījumus un neaktīvās 
vielas, un toksikoloģiskā vai vides ziņā 
nozīmīgas biocīdā produkta atliekas, kas 
rodas atļauto lietojumu rezultātā, ir 
iespējams noteikt saskaņā ar II un 
III pielikumā noteiktajām attiecīgajām 
prasībām;

c) biocīdajā produktā esošo aktīvo vielu 
ķīmiskās īpašības, daudzumu un tehnisko 
ekvivalenci un vajadzības gadījumā 
toksikoloģiski vai ekotoksikoloģiski 
nozīmīgus piemaisījumus un neaktīvās 
vielas, un toksikoloģiskā vai vides ziņā 
nozīmīgas biocīdā produkta atliekas, kas 
rodas atļauto lietojumu rezultātā, ir 
iespējams noteikt saskaņā ar II un 
III pielikumā noteiktajām attiecīgajām 
prasībām;

Or. it
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Pamatojums

Termins „īpašības” nav pietiekami paskaidrots. Ķīmiskās īpašības varētu labāk atbilst 
aktīvajai vielai. 

Grozījums Nr. 95
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biocīdā produkta atbilstības novērtējumā 
saskaņā 1. panta b) apakšpunktu būtu pēc 
iespējas jāņem vērā jau esošā informācija 
par aizdomīgajām vielām biocīdajā 
produktā, lai līdz minimumam samazinātu 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Īpaši 
jāizmanto Direktīvas 1999/45/EK vai 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 noteikumi 
par biocīdo produktu bīstamību un 
attiecīgo riska novērtējumu.

Or. it

Pamatojums

Grozījumā mēģināts izvairīties no nevajadzīgiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, un tas ir 
saskaņā ar Regulu REACH attiecībā uz ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojumu.

Grozījums Nr. 96
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 2.a un 2.b daļa (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biocīdā produkta atbilstības novērtējumā 
saskaņā 1. panta b) apakšpunktu būtu pēc 
iespējas jāņem vērā jau esošā informācija 
par aizdomīgajām vielām biocīdajā 
produktā, lai līdz minimumam samazinātu 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Īpaši 
jāizmanto Direktīvas 1999/45/EK vai 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 noteikumi 
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par biocīdo produktu bīstamību un 
attiecīgo riska novērtējumu.
Biocīdā produkta atbilstības novērtējumā 
1. punkta b) apakšpunkta kritērijiem un 
c) apakšpunkta prasībām nav jāņem vērā 
biocīdā produkta sastāvā esošā viela, ja šīs 
vielas koncentrācija ir mazāka kā noteikts 
šajos punktos:    
a) Direktīvas 1999/45/EK 3. panta 
3. punktā minētā koncentrācija;
b) Direktīvas 67/548/EEL I pielikumā 
minētie koncentrācijas ierobežojumi;
c) Direktīvas 1999/45/EK II pielikuma 
B daļā minētie koncentrācijas 
ierobežojumi;
d) Direktīvas 1999/45/EK III pielikuma 
B daļā minētie koncentrācijas 
ierobežojumi;
e) koncentrācijas ierobežojumi saskaņā ar 
klasifikācijas inventarizāciju un Regulas 
(EK) Nr. 1272/2008 V nodaļā noteikto 
marķējumu;
f) 0,1 % svars/svars (w/w), ja viela atbilst 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikuma kritērijiem.

Or. it

Pamatojums

Grozījumā mēģināts izvairīties no nevajadzīgiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, un tas ir 
saskaņā ar Regulu REACH attiecībā uz ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojumu.

Grozījums Nr. 97
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saistībā ar pamatsastāvu ir atļauts 
samazināt references biocīdajā produktā 
esošās aktīvās vielas saturu un/vai mainīt 
vienas vai vairāku neaktīvo vielu sastāvu, 

6. Saistībā ar pamatsastāvu vienā vai 
vairākos references biocīdajos produktos 
ir pieļaujamas šādas atšķirības:
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un/vai aizvietot vienu vai vairākas 
neaktīvās vielas ar citām vielām, kuru 
risks ir tāds pats vai zemāks.

a) neiekļaut vienu references biocīdajā 
produktā esošo aktīvo vielu, ja tajā ir 
vismaz divas aktīvas vielas; 
b) samazināt aktīvās vielas saturu;
c) neiekļaut vienu vai vairākas neaktīvās 
vielas;
d) mainīt vienas vai vairāku neaktīvo 
vielu sastāvu;
c) aizvietot vienu vai vairākas neaktīvās 
vielas.

Or. it

Grozījums Nr. 98
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
16. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija saskaņā ar 72. panta 
2. punktā minēto procedūru izveido 
produktu atļaujas izsniegšanas tehniskos 
un zinātniskos standartus, īpaši ņemot 
vērā saskaņotas prasības datiem, 
novērtēšanas procedūrām un dalībvalstu 
lēmumiem.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina vienotu Regulas piemērošanu Kopienā.
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Grozījums Nr. 99
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2.c daļa – i) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c i) tas satur aktīvas vielas, kas nav 
iekļautas šīs regulas I pielikumā. 

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai biocīdajos produktos iekļautās aktīvās vielas būtu ar zemu bīstamības un 
riska pakāpi.

Grozījums Nr. 100
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas pieteikuma iesniedzējam kopā 
ar pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Atļaujas pieteikuma iesniedzējam kopā 
ar galveno pieteikumu jāiesniedz šādi 
dokumenti:

Or. it

Grozījums Nr. 101
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iesniedzot atļaujas pieteikumu, samaksā 
saskaņā ar 70. pantu maksājamās maksas.

2. Iesniedzot galvenās atļaujas pieteikumu, 
samaksā saskaņā ar 70. pantu maksājamās 
maksas.
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Or. it

Grozījums Nr. 102
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā saņēmēja iestāde var 
pieprasīt valsts atļaujas pieteikumus 
iesniegt vienā vai vairākās no tās 
dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā 
atrodas šī kompetentā iestāde.

3. Aģentūra var pieprasīt valsts atļaujas 
pieteikumus iesniegt vienā no tās 
dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā 
atrodas kompetentā iestāde.

Or. it

Pamatojums

Kad ECHA ir nosūtījusi un validējusi visus pieteikumus, Aģentūra ir vienīgā kompetentā 
saņēmēja iestāde. Pietiek ar vienu oficiālo valodu.

Grozījums nr. 103
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
18. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija saskaņā ar 72. panta 
2. punktā minēto procedūru izveido 
saskaņotus tehniskos un juridiskos 
standartus un īpaši atbalsta veidus 
atļaujas pieteikumu iesniegšanai saskaņā 
ar 18., 19. un 20. pantu, īpaši attiecībā uz 
MVU.

Or. it

Pamatojums

Šajā grozījumā atzīts, ka Komisijas norādījumi un vadlīnijas var būt īpaši svarīgi MVU, 
kuriem var nebūt līdzekļu un pieredzes, lai īstenotu Regulu. 
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Grozījums Nr. 104
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
20. pants – 2.e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) aktīvo vielu un neaktīvo vielu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, kuru 
ir svarīgi zināt, lai varētu pareizi lietot 
biocīdo produktu;

e) aktīvo vielu un neaktīvo vielu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, 
ņemot vērā 16. pantā minētos attiecīgos 
koncentrācijas ierobežojumus, kuru ir 
svarīgi zināt, lai varētu pareizi lietot 
biocīdo produktu;

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai izvairītos no g) apakšpunktā minēto konfidenciālo datu 
noplūdes, jo aktīvās vielas ražotājam saskaņā ar pievienošanu I pielikumā, ir atļauts saglabāt 
konfidenciālu informāciju par ražotnes atrašanās vietu un nepievienot to biocīdā produkta 
atļaujai.

Grozījums Nr. 105
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
20. pants – 2.g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) aktīvo vielu ražotāji (nosaukums un 
adrese, tostarp ražotņu atrašanās vieta);

g) aktīvo vielu ražotāji (nosaukums un 
adrese, tostarp ražotņu atrašanās vieta) un 
aktīvās vielas iekļaušanas numurs 
saskaņā ar 8. panta 5.a punktu;

Or. it

Pamatojums

Lai veiktu saskaņošanu ar 8. panta 5. punkta a) apakšpunktā minēto novērtēšanas procedūru.
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Grozījums Nr. 106
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
20. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pamatsastāvs ar augstāko pieļaujamo 
aktīvo vielu koncentrāciju, kas ir biocīdo 
produktu grupas references produkts;

a) biocīdo produktu grupas references 
produkts un tā pamatsastāvs;

Or. it

Pamatojums

References biocīdajiem produktiem nav obligāti jābūt ar augstāko koncentrāciju. Turklāt pēc 
grozījumiem 3. panta 1. punkta p) apakšpunktā un 16. panta 6. punktā ir pieļaujams vairāk 
nekā viens references biocīdais produkts. Pieļaujamo atšķirību saraksts vienā pamatsastāvā 
jau ir skaidri noteikts 16. panta 6. punktā. Atsauce uz šo pantu nodrošina konsekventu pieeju.

Grozījums Nr. 107
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
20. pants – 3.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atļautās izmaiņas šā references biocīdā 
produkta sastāvā, kas izteikts procentos 
no neaktīvo vielu satura biocīdajos 
produktos, kurus uzskata par piederīgiem 
šim pamatsastāvam;

b) atļautās izmaiņas saskaņā ar 16. panta 
6. punktu;

Or. it

Pamatojums

References biocīdajiem produktiem nav obligāti jābūt ar augstāko koncentrāciju. Turklāt pēc 
grozījumiem 3. panta 1. punkta p) apakšpunktā un 16. panta 6. punktā ir pieļaujams vairāk 
nekā viens references biocīdais produkts. Pieļaujamo atšķirību saraksts vienā pamatsastāvā 
jau ir skaidri noteikts 16. panta 6. punktā. Atsauce uz šo pantu nodrošina konsekventu pieeju.



PE439.127v01-00 40/101 AM\804998LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 108
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
20. pants – 3.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neaktīvās vielas, kuras ir iespējams 
aizstāt atļautajos biocīdajos produktos, 
kas pieder šim pamatsastāvam.

svītrots

Or. it

Pamatojums

References biocīdajiem produktiem nav obligāti jābūt ar augstāko koncentrāciju. Turklāt pēc 
grozījumiem 3. panta 1. punkta p) apakšpunktā un 16. panta 6. punktā ir pieļaujams vairāk 
nekā viens references biocīdais produkts. Pieļaujamo atšķirību saraksts vienā pamatsastāvā 
jau ir skaidri noteikts 16. panta 6. punktā. Atsauce uz šo pantu nodrošina konsekventu pieeju.

Grozījums Nr. 109
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums,
kompetentā novērtēšanas iestāde saskaņā 
ar 9. panta 1. punktu aizstājamu aktīvo 
vielu saturoša biocīdā produkta atļaujas 
pieteikuma vai atļaujas atjaunošanas 
novērtēšanas gaitā veic salīdzinošo 
novērtēšanu.

1. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums, 
kompetentā novērtēšanas iestāde saskaņā 
ar 9. panta 1. punktu aizstājamu aktīvo 
vielu saturoša biocīdā produkta atļaujas 
atjaunošanas gaitā šīs regulas izpratnē veic 
salīdzinošo novērtēšanu. Salīdzinošo 
novērtēšanu veic visiem biocīdajiem 
produktiem ar tādu pašu pielietojumu, ja 
vismaz piecos lietošanas gados nav 
pietiekamu pierādījumu. 

Or. it
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Grozījums Nr. 110
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums, 
kompetentā novērtēšanas iestāde saskaņā 
ar 9. panta 1. punktu aizstājamu aktīvo 
vielu saturoša biocīdā produkta atļaujas 
pieteikuma vai atļaujas atjaunošanas 
novērtēšanas gaitā veic salīdzinošo 
novērtēšanu.

1. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums, 
kompetentā novērtēšanas iestāde saskaņā 
ar 9. panta 1. punktu aizstājamu aktīvo 
vielu saturoša biocīdā produkta atļaujas 
atjaunošanas pieteikuma novērtēšanas 
gaitā šīs regulas izpratnē veic salīdzinošo 
novērtēšanu. Salīdzinošā novērtēšana tādā 
pašā nolūkā jāveic visiem biocīdajiem 
produktiem ar tādu pašu pielietojumu, ja 
pēc pieciem lietošanas gadiem nav 
pietiekamu pierādījumu.

Or. it

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir labāk noteikt salīdzinošās vērtēšanas gaitu. Jāņem vērā pietiekama 
lietošanas pieredze. Tam būtu jābūt nosacījumam, nevis izņēmumam. 

Grozījums Nr. 111
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot 1. punktu, salīdzinošo 
novērtēšanu neveic biocīdajiem 
produktiem, kuru lietošana ir droša. 

Or. it
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Grozījums Nr. 112
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Salīdzinošās novērtēšanas rezultātus bez 
kavēšanās nosūta citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un Aģentūrai un, 
ja jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums, 
arī Komisijai.

2. Salīdzinošās novērtēšanas rezultātus bez 
kavēšanās nosūta citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un Aģentūrai un, 
ja jāatjauno Kopienas atļauja, arī 
Komisijai.

Or. it

Grozījums Nr. 113
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Salīdzinošās novērtēšanas rezultātus bez 
kavēšanās nosūta citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un Aģentūrai un, 
ja jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums, 
arī Komisijai.

2. Salīdzinošās novērtēšanas rezultātus bez 
kavēšanās nosūta citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un Aģentūrai un, 
ja jāatjauno Kopienas atļaujas pieteikums, 
arī Komisijai.

Or. it

Pamatojums

Eiropas Komisijai nosūta salīdzinošās novērtēšanas rezultātus tikai tad, ja tiek atjaunots 
pieteikums.

Grozījums Nr. 114
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot 1. punktu, salīdzinošo 
novērtēšanu neveic biocīdajiem 
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produktiem, kuru lietošana ir droša.

Or. it

Pamatojums

Salīdzinošā novērtēšana jāveic tiem biocīdajiem produktiem, kuriem ir identificēta riska 
pakāpe un nepieciešamas izmaiņas. Tā nav jāveic biocīdajiem produktiem, kuru lietošana ir 
droša.

Grozījums Nr. 115
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jāpieņem lēmums par Kopienas atļaujas 
pieteikumu, Komisija aizliedz vai ierobežo 
aizstājamu aktīvo vielu saturoša biocīdā 
produkta laišanu tirgū vai lietošanu, ja 
salīdzinošajā novērtējumā, kurā izvērtēti 
riski un ieguvumi saskaņā ar VI pielikumu, 
ir uzskatāmi parādīts, ka ir ievēroti visi 
šādi kritēriji:

3. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jāpieņem lēmums par Kopienas atļaujas 
atjaunošanu, Komisija aizliedz vai 
ierobežo aizstājamu aktīvo vielu saturoša 
biocīdā produkta laišanu tirgū vai 
lietošanu, ja salīdzinošajā novērtējumā, 
kurā izvērtēti riski un ieguvumi saskaņā ar 
VI pielikumu, ir uzskatāmi parādīts, ka ir 
ievēroti visi šādi kritēriji:

a) attiecībā uz pieteikumā minētājiem 
lietojumiem jau pastāv cits atļauts 
biocīdais produkts vai neķīmiska 
apkarošanas vai profilakses metode, kas 
rada ievērojami mazāku risku cilvēku vai 
dzīvnieku veselībai vai videi;

a) attiecībā uz pieteikumā minētājiem 
lietojumiem jau pastāv citi atļauti biocīdie 
produkti, kas rada ievērojami mazāku risku 
cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, 
un kuriem ir tāds pats iedarbīgums, 
ievērojami nepaaugstinot nekāda veida 
riskus;

b) biocīdais produkts vai neķīmiskā 
apkarošanas vai profilakses metode, kas 
minēta a) apakšpunktā, nerada ievērojamus 
ekonomiskos vai praktiskos trūkumus;

b) biocīdie produkti, kas minēti
a) apakšpunktā, nerada ievērojamus 
ekonomiskos vai praktiskos trūkumus;

c) aktīvo vielu ķīmiskā dažādība ir 
piemērota, lai samazinātu rezistences 
veidošanos kaitīgajā mērķorganismā. 

c) aktīvo vielu ķīmiskā dažādība ir 
piemērota, lai samazinātu rezistences 
veidošanos kaitīgajā mērķorganismā. 

Or. it
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Grozījums Nr. 116
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jāpieņem lēmums par Kopienas atļaujas 
pieteikumu, Komisija aizliedz vai ierobežo 
aizstājamu aktīvo vielu saturoša biocīdā 
produkta laišanu tirgū vai lietošanu, ja 
salīdzinošajā novērtējumā, kurā izvērtēti 
riski un ieguvumi saskaņā ar VI pielikumu, 
ir uzskatāmi parādīts, ka ir ievēroti visi 
šādi kritēriji:

3. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jāpieņem lēmums par Kopienas atļaujas 
atjaunošanu, Komisija aizliedz vai 
ierobežo aizstājamu aktīvo vielu saturoša 
biocīdā produkta laišanu tirgū vai 
lietošanu, ja salīdzinošajā novērtējumā, 
kurā izvērtēti riski un ieguvumi saskaņā ar 
VI pielikumu, ir uzskatāmi parādīts, ka ir 
ievēroti visi šādi kritēriji:

a) attiecībā uz pieteikumā minētājiem 
lietojumiem jau pastāv cits atļauts biocīdais 
produkts vai neķīmiska apkarošanas vai 
profilakses metode, kas rada ievērojami 
mazāku risku
cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi;

a) attiecībā uz pieteikumā minētājiem 
lietojumiem jau pastāv cits atļauts biocīdais 
produkts, kas rada ievērojami mazāku risku 
cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, 
un kuram ir tāds pats iedarbīgums, 
ievērojami nepaaugstinot nekāda veida 
riskus;

b) biocīdais produkts vai neķīmiskā 
apkarošanas vai profilakses metode, kas 
minēta a) apakšpunktā, nerada ievērojamus 
ekonomiskos vai praktiskos trūkumus;

b) biocīdais produkts, kas minēts
a) apakšpunktā, nerada ievērojamus 
ekonomiskos vai praktiskos trūkumus;

c) aktīvo vielu ķīmiskā dažādība ir 
piemērota, lai samazinātu rezistences 
veidošanos kaitīgajā mērķorganismā. 

c) aktīvo vielu ķīmiskā dažādība ir 
piemērota, lai samazinātu rezistences 
veidošanos kaitīgajā mērķorganismā. 

Or. it

Pamatojums

 Salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu veikt tikai tādu biocīdo produktu atļauju atjaunošanai, 
kuru sastāvā esošās aktīvās vielas var uzskatīt par aizstājamām saskaņā ar šīs regulas 
9. pantu. Salīdzinošā novērtēšana nav jāveic tiem biocīdajiem produktiem un neķīmiskiem 
pārbaudes pasākumiem, kuriem nav veikts efektivitātes un riska novērtējums.
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Grozījums Nr. 117
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
21. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija izveido nepieciešamos 
pasākumus un procedūras biocīdo produktu 
salīdzinošās novērtēšanas veikšanai 
saskaņā ar 3. punktu. Šajos pasākumos 
noteikti kritēriji un algoritmi, kas 
jāizmanto, veicot salīdzinošo novērtēšanu, 
lai nodrošinātu vienotu piemērošanu 
Kopienā.

Or. it

Grozījums Nr. 118
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 1. punkta, biocīdo 
produktu, kas satur aizstājamu aktīvo 
vielu, apstiprina bez salīdzinošā 
novērtējuma veikšanas tad, ja vispirms 
jāiegūst zināšanas par šo produktu, 
lietojot to praksē.

4. Komisija izveido piemērošanas 
procedūru biocīdo produktu salīdzinošā 
novērtējuma pieteikumu apstiprināšanai 
saskaņā ar 3. punktu. Šajā procedūrā ir 
noteikti kritēriji un algoritmi, kas 
jāizmanto, veicot salīdzinošo novērtēšanu, 
lai nodrošinātu vienotu piemērošanu visā 
Kopienā. Šo procedūru izveido saskaņā ar 
72. panta 3. punktu.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienotu biocīdo produktu salīdzinošās novērtēšanas veikšanu, Eiropas 
Komisijai jāizveido piemērošanas procedūra. 
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Grozījums Nr. 119
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns) – pievienot IV nodaļas beigās

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants

1. Par biocīdā produktu laišanu tirgū 
atbildīgā persona vai tās pārstāvis iesniedz 
Aģentūrai iesniedz valsts atļaujas 
pieteikumu vai Kopienas atļaujas 
pieteikumu un paziņo Aģentūrai tās 
izraudzītās dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosaukumu, kura būs atbildīga 
par pieteikuma novērtēšanu (turpmāk 
„kompetentā novērtēšanas iestāde”). 
Trīs nedēļu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra novērtēšanas 
iestādei paziņo, ka pieteikums ir pieejams 
Aģentūras datubāzē.
2. 3 nedēļu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra validē pieteikumu, 
ja tas atbilst šādām prasībām:
a) ir iesniegta 18. pantā minētā 
informācija;
b) ir samaksātas saskaņā ar 70. pantu 
maksājamās maksas.
Validācija neietver iesniegto datu vai datu 
sniegšanas prasību pielāgošanas 
pamatojumu kvalitātes vai atbilstības 
novērtēšanu.
3. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka pieņemamu termiņu šīs 
informācijas iesniegšanai.
3 nedēļu laikā no papildinformācijas 
saņemšanas Aģentūra izlemj, vai ar 
iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
validētu pieteikumu.
Aģentūra noraida pieteikumu, ja tā 
iesniedzējs neiesniedz prasīto informāciju 
noteiktajā termiņā, un par noraidījumu 
informē pieteikuma iesniedzēju un 
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kompetento novērtēšanas iestādi.
Šādā gadījumā atmaksā daļu no 
Aģentūras maksas saskaņā ar 70. pantu.
4. Aģentūras lēmumus, kas pieņemti 
atbilstīgi šā panta 3. punkta trešajai daļai, 
ir iespējams pārsūdzēt saskaņā ar 
67. pantu.
5. Ja Aģentūra, pamatojoties uz 
validāciju, kas veikta saskaņā ar 
2. punktu, uzskata, ka pieteikumā sniegtā 
informācija ir pilnīga, tā nekavējoties par 
to informē pieteikuma iesniedzēju un 
kompetento novērtēšanas iestādi.

Or. it

Pamatojums

ECHA jāveic visu pieteikumu sākotnējā validācija Kopienā, lai kompetentās novērtēšanas 
iestādes varētu nodarboties tikai ar pieteikumu novērtēšanu. Šobrīd kompetentās 
novērtēšanas iestādes veic arī administratīvo darbu un faktu zinātnisko novērtējumu, un to 
pieeja nav saskaņota. Aģentūrai, validējot pieteikumus, jāievēro tie paši Regulas REACH
20. pantā noteiktie termiņi.

Grozījums Nr. 120
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots

Pieteikumu iesniegšana un validēšana
1. Viena mēneša laikā pēc 15. pantā 
minētās valsts atļaujas pieteikuma 
saņemšanas kompetentā saņēmēja iestāde 
validē pieteikumu, ja tas atbilst šādām 
prasībām:
a) ir iesniegta 18. pantā minētā 
informācija;
b) ir samaksātas saskaņā ar 70. pantu 
maksājamās maksas.
Validācija neietver iesniegto datu vai datu 
sniegšanas prasību pielāgošanas 
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pamatojumu kvalitātes vai atbilstības 
novērtēšanu.
2. Ja kompetentā saņēmēja iestāde 
uzskata, ka pieteikums ir nepilnīgs, tā 
informē pieteikuma iesniedzēju par to, 
kāda papildinformācija ir vajadzīga, lai 
validētu pieteikumu, un nosaka 
pieņemamu termiņu šīs informācijas 
iesniegšanai.
Viena mēneša laikā pēc 
papildinformācijas saņemšanas 
kompetentā saņēmēja iestāde izlemj, vai 
ar iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
validētu pieteikumu.
Kompetentā saņēmēja iestāde noraida 
pieteikumu, ja tā iesniedzējs neiesniedz 
prasīto informāciju noteiktajā termiņā, un 
par noraidījumu informē pieteikuma 
iesniedzēju.
3. Ja kompetentā saņēmēja iestāde, 
pamatojoties uz validāciju, kas veikta 
saskaņā ar 1. punktu, uzskata, ka 
pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga, 
tā nekavējoties par to informē pieteikuma 
iesniedzēju.

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar jauno 22. pantu valsts un Kopienas atļaujas pieteikumu iesniegšanai un 
validēšanai piemēro tos pašus nosacījumus. Tāpēc sākotnējā priekšlikuma 22. pants kļūst 
lieks.

Grozījums Nr. 121
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā saņēmēja iestāde 
divpadsmit mēnešu laikā pēc 22. pantā 
minētās validācijas pieņem lēmumu par 
pieteikumu saskaņā ar 16. pantu.

1. Kompetentā saņēmēja iestāde sešu 
mēnešu laikā pēc 22. pantā minētās 
validācijas pieņem lēmumu par pieteikumu 
saskaņā ar 16. pantu.
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Or. it

Pamatojums

Tā kā biocīdo produktu aktīvajām vielām pirms pievienošanas šīs regulas I pielikumā jau ir 
veikta pamatīga novērtēšana, uzskata, ka regulas priekšlikumā paredzētie 12 mēneši ir pārāk 
ilgs laiks, lai izsniegtu biocīdā produkta atļauju, pamatojoties uz atļautajām aktīvajām 
vielām.

Grozījums Nr. 122
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā saņēmēja iestāde 
divpadsmit mēnešu laikā pēc 22. pantā 
minētās validācijas pieņem lēmumu par 
pieteikumu saskaņā ar 16. pantu.

1. Kompetentā saņēmēja iestāde sešu 
mēnešu laikā pēc 22. pantā minētās 
validācijas pieņem lēmumu par pieteikumu 
saskaņā ar 16. pantu.

Or. it

Pamatojums

Biocīdajos produktos izmantotās aktīvās vielas jau ir pilnībā novērtētas pirms to 
pievienošanas šīs regulas I pielikumā. Tāpēc nav nepieciešams paredzēt tik ilgu novērtēšanas 
periodu biocīdā produkta atļaujas izsniegšanai, pamatojoties uz atļautajām aktīvajām vielām.

Grozījums Nr. 123
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja biocīdā produkta sastāvdaļas jau ir 
reģistrētas saskaņā ar Regulu 
Nr. 1907/2006 izmantošanai biocīdajos 
produktos, kompetentā novērtēšanas 
iestāde neveic papildu novērtēšanu.

Or. it
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Pamatojums

Lai neveiktu nevajadzīgu dubultu darbu.

Grozījums Nr. 124
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
kompetentajai saņēmējai iestādei iesniedz 
valsts atļaujas atjaunošanas pieteikumu 
vismaz 18 mēnešus pirms atļaujas 
derīguma termiņa beigām. 

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
kompetentajai saņēmējai iestādei iesniedz 
valsts atļaujas atjaunošanas pieteikumu 
vismaz 12 mēnešus pirms atļaujas 
derīguma termiņa beigām. 

Or. it

Pamatojums

Ja vien nav jānovērtē jauni dati, nav nepieciešami 18 mēneši, lai atjaunotu produkta atļauju.  
12 mēneši ir piemērotāks ilgums.

Grozījums Nr. 125
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
kompetentajai saņēmējai iestādei iesniedz 
valsts atļaujas atjaunošanas pieteikumu 
vismaz 18 mēnešus pirms atļaujas 
derīguma termiņa beigām. 

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
kompetentajai saņēmējai iestādei iesniedz 
valsts atļaujas atjaunošanas pieteikumu 
vismaz 12 mēnešus pirms atļaujas 
derīguma termiņa beigām. 

Or. it

Pamatojums

Uzskata, ka 12 mēneši ir pietiekams laiks, lai iesniegtu atļaujas atjaunošanas pieteikumu.
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Grozījums Nr. 126
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visās dalībvalstīs, kurās veic savstarpējo 
atzīšanu, izmanto vienotu atļaujas 
piešķiršanas numuru.

Or. it

Pamatojums

Ievērojot savstarpējās atzīšanas procedūru, būtu jāpiešķir vienots atļaujas numurs visās 
Eiropas dalībvalstīs. Komisijai jāizveido vienotā numura ieviešanas pasākumi.

Grozījums Nr. 127
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
25. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija izveido ieviešanas kārtību, 
nosakot kritērijus un procedūras vienota 
atļaujas numura piešķiršanai visās 
dalībvalstīs, kurās veic savstarpējo 
atzīšanu.

Or. it

Pamatojums

Ievērojot savstarpējās atzīšanas procedūru, būtu jāpiešķir vienots atļaujas numurs visās 
Eiropas dalībvalstīs. Komisijai jāizveido vienotā numura ieviešanas pasākumi.
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Grozījums Nr. 128
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem lēmumu par to, vai 
kompetentās iestādes sniegtie iemesli 
attaisno atteikšanos atzīt valsts atļauju vai 
tās ierobežošanu saskaņā ar 72. panta 
3. punktā minēto procedūru.

Komisija pēc pieteikuma iesniedzēja 
ieteikuma pieņem lēmumu par to, vai 
kompetentās iestādes sniegtie iemesli 
attaisno atteikšanos atzīt valsts atļauju vai 
tās ierobežošanu saskaņā ar 72. panta 
3. punktā minēto procedūru.

Or. it

Pamatojums

Regulas tekstā jāparedz termiņš, kurā jāatrisina neskaidrības starp dalībvalstīm. Uzskata, ka 
trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija varētu sagatavot lēmuma projektu par atļaujas 
piešķiršanu vai atteikšanu.

Grozījums Nr. 129
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem lēmumu par to, vai 
kompetentās iestādes sniegtie iemesli 
attaisno atteikšanos atzīt valsts atļauju vai 
tās ierobežošanu saskaņā ar 72. panta 
3. punktā minēto procedūru.

Komisija pēc pieteikuma iesniedzēja 
ieteikuma pieņem lēmumu par to, vai 
kompetentās iestādes sniegtie iemesli 
attaisno atteikšanos atzīt valsts atļauju vai 
tās ierobežošanu saskaņā ar 72. panta 
3. punktā minēto procedūru.

Or. it

Pamatojums

Tiesību aktā skaidri jānosaka laika ierobežojums, kas nepieciešams, lai efektīvi atrisinātu 
neskaidrības starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija izveidotu lēmuma 
projektu par atļaujas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu.
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Grozījums Nr. 130
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas Komisija sagatavo lēmuma 
projektu. Ja Komisija lūdz Aģentūras 
viedokli saskaņā ar 30. pantā minēto 
procedūru, trīs mēnešu periodu atsāk 
skaitīt pēc Aģentūras viedokļa 
saņemšanas.

Or. it

Pamatojums

Regulas tekstā jāparedz termiņš, kurā jāatrisina neskaidrības starp dalībvalstīm. Uzskata, ka 
trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija varētu sagatavot lēmuma projektu par atļaujas 
piešķiršanu vai atteikšanu.

Grozījums Nr. 131
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas Komisija sagatavo lēmuma 
projektu. Ja Komisija lūdz Aģentūras 
viedokli saskaņā ar 30. pantā minēto 
procedūru, trīs mēnešu periodu atsāk 
skaitīt pēc Aģentūras viedokļa 
saņemšanas.

Or. it

Pamatojums

Tiesību aktā skaidri jānosaka laika ierobežojums, kas nepieciešams, lai efektīvi atrisinātu 
neskaidrības starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija izveidotu lēmuma 
projektu par atļaujas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu.
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Grozījums Nr. 132
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
28. pants – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem lēmumu par to, vai 
kompetentās iestādes sniegtie iemesli 
attaisno atteikšanos atzīt valsts atļauju vai 
tās ierobežošanu saskaņā ar 72. panta 
3. punktā minēto procedūru.

Komisija pēc pieteikuma iesniedzēja 
ieteikuma pieņem lēmumu par to, vai 
kompetentās iestādes sniegtie iemesli 
attaisno atteikšanos atzīt valsts atļauju vai 
tās ierobežošanu saskaņā ar 72. panta 
3. punktā minēto procedūru.

Or. it

Pamatojums

Tiesību aktā skaidri jānosaka laika ierobežojums, kas nepieciešams, lai efektīvi atrisinātu 
neskaidrības starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija izveidotu lēmuma 
projektu par atļaujas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu.

Grozījums Nr. 133
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
28. pants – 9. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas Komisija sagatavo lēmuma 
projektu. Ja Komisija lūdz Aģentūras 
viedokli saskaņā ar 30. pantā minēto 
procedūru, trīs mēnešu periodu atsāk 
skaitīt pēc Aģentūras viedokļa 
saņemšanas.

Or. it

Pamatojums

Tiesību aktā skaidri jānosaka laika ierobežojums, kas nepieciešams, lai efektīvi atrisinātu 
neskaidrības starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija izveidotu lēmuma 
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projektu par atļaujas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu.

Grozījums Nr. 134
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem lēmumu par ierosināto 
valsts atļaujā paredzēto nosacījumu 
pielāgošanu vietējiem apstākļiem saskaņā 
ar 72. panta 3. punktā minēto procedūru. 
Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
nekavējoties pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai ievērotu šo lēmumu.

Komisija pēc pieteikuma iesniedzēja 
ieteikuma pieņem lēmumu par ierosināto 
valsts atļaujā paredzēto nosacījumu 
pielāgošanu vietējiem apstākļiem saskaņā 
ar 72. panta 3. punktā minēto procedūru. 
Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
nekavējoties pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai ievērotu šo lēmumu.

Or. it

Pamatojums

Regulas tekstā jāparedz termiņš, kurā jāatrisina neskaidrības starp dalībvalstīm. Uzskata, ka 
trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija sagatavotu lēmuma projektu par atļaujas 
piešķiršanu vai pamatotu atteikumu.

Grozījums Nr. 135
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem lēmumu par ierosināto 
valsts atļaujā paredzēto nosacījumu 
pielāgošanu vietējiem apstākļiem saskaņā 
ar 72. panta 3. punktā minēto procedūru. 
Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
nekavējoties pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai ievērotu šo lēmumu.

 Komisija pēc pieteikuma iesniedzēja 
ieteikuma pieņem lēmumu par ierosināto 
valsts atļaujā paredzēto nosacījumu 
pielāgošanu vietējiem apstākļiem saskaņā 
ar 72. panta 3. punktā minēto procedūru. 
Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
nekavējoties pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai ievērotu šo lēmumu.

Or. it
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Pamatojums

Tiesību aktā skaidri jānosaka laika ierobežojums, kas nepieciešams, lai efektīvi atrisinātu 
neskaidrības starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija izveidotu lēmuma 
projektu par atļaujas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu.

Grozījums Nr. 136
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas Komisija sagatavo lēmuma 
projektu. Ja Komisija lūdz Aģentūras 
viedokli saskaņā ar 30. pantā minēto 
procedūru, trīs mēnešu periodu atsāk 
skaitīt pēc Aģentūras viedokļa 
saņemšanas.

Or. it

Pamatojums

Regulas tekstā jāparedz termiņš, kurā jāatrisina neskaidrības starp dalībvalstīm. Uzskata, ka 
trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija sagatavotu lēmuma projektu par atļaujas 
piešķiršanu vai pamatotu atteikumu.

Grozījums Nr. 137
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas Komisija sagatavo lēmuma 
projektu. Ja Komisija lūdz Aģentūras 
viedokli saskaņā ar 30. pantā minēto 
procedūru, trīs mēnešu periodu atsāk 
skaitīt pēc Aģentūras viedokļa 
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saņemšanas.

Or. it

Pamatojums

Tiesību aktā skaidri jānosaka laika ierobežojums, kas nepieciešams, lai efektīvi atrisinātu 
neskaidrības starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija izveidotu lēmuma 
projektu par atļaujas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu.

Grozījums Nr. 138
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopienas atļauju var piešķirt šādām
biocīdo produktu kategorijām:

Kopienas atļauju var piešķirt visiem 
biocīdajiem produktiem, kuru īpašības un 
pielietojums ir gandrīz vienāds.

a) biocīdiem produktiem, kas satur vienu 
vai vairākas jaunas aktīvās vielas;
b) zema riska biocīdajiem produktiem.
2. Pēc Komisijas ziņojuma par šīs regulas 
īstenošanu, kurš minēts 54. panta 
4. punktā, un ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta ar Kopienas atļaujām, Komisija šā 
panta 1. punktu var papildināt ar citām 
biocīdo produktu kategorijām.
Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. it

Pamatojums

Kopienas atļauja jāpiemēro visām produktu kategorijām tāpat kā produktiem ar esošām 
aktīvām vielām. Pirmkārt, samazinās gan pieteikuma iesniedzēja, gan dalībvalsts 
administratīvais slogs. Otrkārt, šādam paplašinājumam nevajadzētu apgrūtināt sistēmu, jo 
pievienoto aktīvo vielu skaits I pielikumā pamazām samazināsies, pārejot uz pārskatīšanas 
programmu. ECHA būtu jāveic visu pieteikumu sākotnējā validācija.
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Grozījums Nr. 139
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopienas atļauju var piešķirt šādām biocīdo 
produktu kategorijām:

Kopienas atļauju var piešķirt visām biocīdo 
produktu kategorijām.

a) biocīdiem produktiem, kas satur vienu vai 
vairākas jaunas aktīvās vielas;
b) zema riska biocīdajiem produktiem.
2. Pēc Komisijas ziņojuma par šīs regulas 
īstenošanu, kurš minēts 54. panta 4. punktā, 
un ņemot vērā pieredzi, kas gūta ar Kopienas 
atļaujām, Komisija šā panta 1. punktu var 
papildināt ar citām biocīdo produktu 
kategorijām.
Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Centralizētai atļauju piešķiršanas sistēmai ir skaidri redzamas priekšrocības iekšējā tirgū, jo 
tā nodrošina vienādu novērtēšanu un saskaņotu prasību ieviešanu visās dalībvalstīs, 
izmantojot labāko praksi un vienotus patērētāja aizsardzības standartus visā Eiropā. Tāpēc 
Kopienas atļauju izsniegšanas procedūra jāpiemēro visām produktu kategorijām, nevis tikai 
dažiem produktiem (biocīdajiem produktiem ar zema riska pakāpi un produktiem ar jaunām 
aktīvām vielām).

Grozījums Nr. 140
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopienas atļauju var piešķirt šādām
biocīdo produktu kategorijām:

1. Kopienas atļauju var piešķirt visām 
biocīdo produktu kategorijām.
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Or. it

Pamatojums

Kopienas atļauju piešķiršanas ieviešana ir pozitīvs solis uz saskaņotu biocīdo produktu tirgu 
Eiropā. Centralizētai atļauju piešķiršanas sistēmai ir acīmredzamas priekšrocības iekšējā 
tirgū.  Kopienas atļauju piešķiršana jāpiemēro atļauju piešķiršanas procedūrām valstīs. 
Iespēja iesniegt atļaujas pieteikumu tieši dalībvalstī jāsaglabā tiem uzņēmumiem, kas laiž 
tirgū produktus vienā dalībvalstī vai tikai dažās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 141
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas ziņojuma par šīs regulas 
īstenošanu, kurš minēts 54. panta 
4. punktā, un ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta ar Kopienas atļaujām, Komisija šā 
panta 1. punktu var papildināt ar citām 
biocīdo produktu kategorijām. 
Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Kopienas atļauju piešķiršanas ieviešana ir pozitīvs solis uz saskaņotu biocīdo produktu tirgu 
Eiropā. Centralizētai atļauju piešķiršanas sistēmai ir acīmredzamas priekšrocības iekšējā 
tirgū.  Kopienas atļauju piešķiršana jāpiemēro atļauju piešķiršanas procedūrām valstīs. 
Iespēja iesniegt atļaujas pieteikumu tieši dalībvalstī jāsaglabā tiem uzņēmumiem, kas laiž 
tirgū produktus vienā dalīblastī vai tikai dažās dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 142
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots

Pieteikumu iesniegšana un validēšana

1. Par biocīdā produkta laišanu tirgū 
atbildīgā persona vai tās pārstāvis 
Aģentūrai iesniedz Kopienas atļaujas 
pieteikumu un paziņo Aģentūrai tās 
izraudzītās dalībvalsts kompetento iestādi, 
kura būs atbildīga par pieteikuma 
novērtēšanu (turpmāk „kompetentā 
novērtēšanas iestāde”). 
Viena mēneša laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra kompetentajai 
novērtēšanas iestādei paziņo, ka 
pieteikums ir pieejams Aģentūras 
datubāzē.
2. Divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra validē pieteikumu, 
ja tas atbilst šādām prasībām: 
a) ir iesniegta 18. pantā minētā 
informācija;
b) ir samaksātas saskaņā ar 70. pantu 
maksājamās maksas.
Validācija neietver iesniegto datu vai datu 
sniegšanas prasību pielāgošanas 
pamatojumu kvalitātes vai atbilstības 
novērtēšanu.
3. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka pieņemamu termiņu šīs 
informācijas iesniegšanai. 
Divu mēnešu laikā no papildinformācijas 
saņemšanas Aģentūra izlemj, vai ar 
iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
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validētu pieteikumu.
Aģentūra noraida pieteikumu, ja tā 
iesniedzējs nav sagatavojis pieteikumu 
noteiktajā termiņā, un par noraidījumu 
informē pieteikuma iesniedzēju un 
kompetento novērtēšanas iestādi. Šādos 
gadījumos daļēji atmaksā maksu, kas 
samaksāta Aģentūrai saskaņā ar 
70. pantu.
4. Aģentūras lēmumus, kas pieņemti 
atbilstīgi šā panta 3. punkta trešajai daļai, 
ir iespējams pārsūdzēt saskaņā ar 
67. pantu. 
5. Ja Aģentūra, pamatojoties uz 
validāciju, kas veikta saskaņā ar 
2. punktu, uzskata, ka pieteikumā sniegtā 
informācija ir pilnīga, tā nekavējoties par 
to informē pieteikuma iesniedzēju un 
kompetento novērtēšanas iestādi. 

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar jauno 22. pantu valsts un Kopienas atļaujas pieteikumu iesniegšanai un 
validēšanai piemēro vienādus nosacījumus. Tāpēc sākotnējā priekšlikuma 22. pants kļūst 
lieks.

Grozījums Nr. 143
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
35. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja biocīdā produktā izmantojamās 
sastāvdaļas jau ir reģistrētas saskaņā ar 
Regulu Nr. 1907/2006, kompetentā 
novērtēšanas iestāde neveic papildu 
novērtēšanu.

Or. it
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Pamatojums

Lai neveiktu nevajadzīgu dubultu darbu.

Grozījums Nr. 144
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Deviņu mēnešu laikā no novērtējumā 
izdarīto secinājumu saņemšanas datuma 
Aģentūra sagatavo un Komisijai iesniedz 
nostāju par biocīdā produkta atļaujas 
piešķiršanu. 

3. Trīs mēnešu laikā no novērtējumā 
izdarīto secinājumu saņemšanas datuma 
Aģentūra sagatavo un Komisijai iesniedz 
nostāju par biocīdā produkta atļaujas 
piešķiršanu. 

Or. it

Pamatojums

Deviņi mēneši ir pārāk ilgs laiks, lai Aģentūra sagatavotu un nosūtītu viedokli par jau esošo 
novērtējumu, ko veikusi kompetentā novērtēšanas iestāde. Trīs mēneši ir piemērotāks ilgums. 

Grozījums Nr. 145
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Deviņu mēnešu laikā no novērtējumā 
izdarīto secinājumu saņemšanas datuma 
Aģentūra sagatavo un Komisijai iesniedz 
nostāju par biocīdā produkta atļaujas 
piešķiršanu. 

3. Trīs mēnešu laikā no novērtējumā 
izdarīto secinājumu saņemšanas datuma 
Aģentūra sagatavo un Komisijai iesniedz 
nostāju par biocīdā produkta atļaujas 
piešķiršanu. 

Or. it

Pamatojums

Uzskata, ka deviņi mēneši ir pārāk ilgs laiks, lai Aģentūra sagatavotu un nosūtītu Komisijai 
viedokli par atļaujas piešķiršanu. Trīs mēneši ir piemērotāks ilgums arī tāpēc, ka lai paustu 
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viedokli, Aģentūra ņem vērā novērtējumu, ko jau veikusi kompetentā novērtēšanas iestāde. 

Grozījums Nr. 146
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ar 4. punktā minēto lēmumu tiek 
atteikts piešķirt Kopienas atļauju 
biocīdajam produktam, jo tas neatbilst 
kritērijiem, kas noteikti attiecībā uz zema 
riska biocīdajiem produktiem saskaņā ar 
17. pantu, vajadzības gadījumā 
pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt 
Kopienas atļauju saskaņā ar 33. panta 
1. punkta a) apakšpunktu vai valsts 
atļauju saskaņā ar V nodaļu.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Šo punktu svītro, jo Kopienas atļauju pieprasa visiem biocīdo produktu veidiem.

Grozījums Nr. 147
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ar 4. punktā minēto lēmumu tiek 
atteikts piešķirt Kopienas atļauju 
biocīdajam produktam, jo tas neatbilst 
kritērijiem, kas noteikti attiecībā uz zema 
riska biocīdajiem produktiem saskaņā ar 
17. pantu, vajadzības gadījumā 
pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt 
Kopienas atļauju saskaņā ar 33. panta 
1. punkta a) apakšpunktu vai valsts 

svītrots
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atļauju saskaņā ar V nodaļu.

Or. it

Pamatojums

Šis punkts ir lieks, ja apstiprina 33. panta grozījumus.

Grozījums Nr. 148
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
Aģentūrai iesniedz Kopienas atļaujas 
atjaunošanas pieteikumu vismaz 18 
mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa 
beigām.

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
Aģentūrai iesniedz Kopienas atļaujas 
atjaunošanas pieteikumu vismaz 12 
mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa 
beigām.

Or. it

Pamatojums

12 mēneši ir piemērotāks ilgums, lai atjaunotu atļauju.

Grozījums Nr. 149
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
Aģentūrai iesniedz Kopienas atļaujas 
atjaunošanas pieteikumu vismaz 18 
mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa 
beigām.

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
Aģentūrai iesniedz Kopienas atļaujas 
atjaunošanas pieteikumu vismaz 12 
mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa 
beigām.

Or. it
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Pamatojums

Ja vien nav jānovērtē jauni dati, nav nepieciešami 18 mēneši, lai atjaunotu produkta atļauju.  
12 mēneši ir piemērotāks ilgums.

Grozījums Nr. 150
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
VII a nodaļa (jauna) – 37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII a nodaļa

37.a pants

1. Galvenās atļaujas turētājs vai 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Aģentūrā dubultu atļaujas pieteikumu par 
to pašu biocīdo produktu.
2. Dubultās atļaujas pieteikuma 
iesniedzējam kopā ar pieteikumu 
jāiesniedz šāda informācija:
a) galvenās atļaujas numurs vai galvenās
atļaujas pieteikuma numurs;
b) aktīvo vielu un neaktīvo vielu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, 
ņemot vērā 16. pantā minētos 
koncentrācijas ierobežojumus, jo tā ir 
svarīga informācija atbilstošai biocīdo 
produktu izmantošanai;
c) devas un lietošanas instrukcijas;
d) lietotāju kategorijas.
3. Aģentūra validē pieteikumu saskaņā ar 
22. panta nosacījumiem.
4. Ja Aģentūra, veicot 3. punktā minēto 
validāciju, uzskata, ka pieteikums ir 
pieņemams, tā nekavējoties par to informē 
pieteikuma iesniedzēju, kompetento 
novērtēšanas iestādi, kas apstiprinājusi 
galveno atļauju vai Komisiju Kopienas 
dubultās atļaujas gadījumā. 
5. Ja jau pastāv galvenā atļauja, 
kompetentā novērtēšanas iestāde vai 
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Komisija Kopienas dubultās atļaujas 
gadījumā viena mēneša laikā no 
validācijas pieņem lēmumu par 
pieteikumu. Ja tā ir papildu atļauja, 
kompetentā novērtēšanas iestāde vai 
Komisija Kopienas dubultās atļaujas 
gadījumā viena mēneša laikā no galvenās 
atļaujas piešķiršanas, pieņem lēmumu par 
pieteikumu. 
6. Ja nepieciešama papildu informācija, 
lai pārliecinātos par biocīdo produktu 
identitāti, kompetentā novērtēšanas 
iestāde vai Komisija Kopienas dubultās 
atļaujas gadījumā pieprasa šo informāciju 
pieteikuma iesniedzējam. 5. punktā 
minēto viena mēneša periodu pārtrauc no 
informācijas pieprasīšanas brīža līdz tās 
saņemšanai.
7. Līdzko kompetentā novērtēšanas 
iestāde vai Komisija Kopienas dubultās 
atļaujas gadījumā ir apstiprinājusi 
galvenās atļaujas dubulto atļauju, tā 
piešķir unikālu atļaujas numuru un 
reģistrē administratīvo aktu Kopienas 
biocīdo produktu reģistrā.  
8. Neskarot 2. punktā minēto informāciju, 
dubultajām atļaujām piemēro tos pašus 
termiņus un nosacījumus par biocīdo 
produktu laišanu tirgū un izmantošanu, 
kas piešķirti ar galveno atļauju.

Or. it

Grozījums Nr. 151
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
37.b pants (jauns – jaunās VII a nodaļas otrais pants)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.b pants

1. Galvenajai atļaujai var piešķirt papildu 
atļauju.
2. Lai pieprasītu papildu atļauju, 
pieteikuma iesniedzējam jānosūta 



AM\804998LV.doc 67/101 PE439.127v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Aģentūrai atļaujas pieteikums.
3. Papildu atļaujas pieteikuma 
iesniedzējam kopā ar pieteikumu 
jāiesniedz šāda informācija:
a) galvenās atļaujas numurs vai papildu 
atļaujai pieteikuma numurs;
b) pieteikuma iesniedzēja vārds un adrese;
c) atļaujas turētāja rakstisks 
apstiprinājums;
d) aktīvo vielu un neaktīvo vielu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, 
ņemot vērā 16. pantā minētos 
koncentrācijas ieronežojumus, jo tā ir 
svarīga informācija atbilstošai biocīdo 
produktu izmantošanai;
e) devas un lietošanas instrukcijas;
f) lietotāju kategorijas. 
4. Aģentūra validē pieteikumu saskaņā ar 
22. panta nosacījumiem.
5. Ja Aģentūra, ņemot vērā 4. punktā 
minēto validāciju, uzskata, ka pieteikumu 
var pieņemt, tā nekavējoties par to 
informē pieteikuma iesniedzēju, 
kompetento novērtēšanas iestādi, kas 
apstiprinājusi galveno atļauju vai 
Komisiju Kopienas dubultās atļaujas 
gadījumā. 
6. Ja jau pastāv galvenā atļauja, 
kompetentā novērtēšanas iestāde vai 
Komisija Kopienas papildu atļaujas 
gadījumā viena mēneša laikā no 
validācijas pieņem lēmumu par 
pieteikumu. Ja tā ir papildu atļauja, 
kompetentā novērtēšanas iestāde vai 
Komisija Kopienas papildu atļaujas 
gadījumā viena mēneša laikā no galvenās 
atļaujas piešķiršanas, pieņem lēmumu par 
pieteikumu. 
7. Ja nepieciešama papildu informācija, 
lai pārliecinātos par biocīdo produktu 
identitāti, kompetentā novērtēšanas 
iestāde vai Komisija Kopienas papildu 
atļaujas gadījumā pieprasa šo informāciju 
pieteikuma iesniedzējam. 5. punktā 
minēto viena mēneša periodu pārtrauc no 
informācijas pieprasīšanas brīža līdz tās 
saņemšanai.
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8. Līdzko kompetentā novērtēšanas 
iestāde vai Komisija Kopienas papildu 
atļaujas gadījumā ir apstiprinājusi 
galvenās atļaujas papildu atļauju, tā 
piešķir unikālu atļaujas numuru un 
reģistrē administratīvo aktu Kopienas 
biocīdo produktu reģistrā. 
9. Neskarot 3. punktā minēto informāciju, 
papildu atļaujām piemēro tos pašus 
termiņus un nosacījumus par biocīdo 
produktu laišanu tirgū un izmantošanu, 
kas piešķirti ar galveno atļauju. 

Or. it

Grozījums Nr. 152
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
38. pants – 1.c punkts – i) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c i) aktīvās vielas izcelsmes vai sastāva 
izmaiņas.

Or. it

Pamatojums

Jāziņo par biocīdajā produktā izmantotās aktīvās vielas izcelsmes vai satura izmaiņām, jo tas 
var ietekmēt produkta drošību.

Grozījums Nr. 153
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
39. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Galvenās atļaujas atsaukšanu vai 
grozījumus veic ar dubulto atļauju un uz 
tās pamata izsniegtām papildu atļaujām.
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Or. it

Grozījums Nr. 154
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi valsts
atļauju, vai — Kopienas atļaujas 
gadījumā — Komisija pēc atļaujas turētāja 
pieprasījuma anulē atļauju, un atļaujas 
turētājs norāda šāda pieprasījuma iemeslus. 
Ja šāds pieprasījums attiecas uz Kopienas 
atļauju, to iesniedz Aģentūrai. 

Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi atļauju, 
pēc atļaujas turētāja pieprasījuma anulē 
atļauju, un atļaujas turētājs norāda šāda 
pieprasījuma iemeslus. Ja šāds 
pieprasījums attiecas uz dubulto vai 
papildu Kopienas atļauju, to iesniedz 
Aģentūrai. 

Or. it

Grozījums Nr. 155
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Galvenās atļaujas grozījumus pēc 
pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma 
izdara dubultajās atļaujās un uz to 
pamata izsniegtajās papildu atļaujās. 

Or. it
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Grozījums Nr. 156
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
42. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minēto kritēriju un 
procedūru pamatā ir šādi principi, kas 
nav vienīgie principi, kuru dēļ pieprasa 
izveidot vienkāršotāku paziņošanas 
procedūru:
a) administratīvās izmaiņas atļaujā;
b) izmaiņas biocīdajā produktā atļauto 
atšķirību ietvaros jau apstiprinātā 
pamatsastāvā;
c) tāda jauna biocīdā produkta laišana 
tirgū, kura pamatsastāvs atbilst 
produktam, uz kuru izsniegta atļauja;
d) izmaiņas biocīdajā produktā, kas 
negatīvi neietekmē produkta riska pakāpi 
vai efektivitāti.

Or. it

Grozījums Nr. 157
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikumam pievieno visu vajadzīgo 
informāciju, kas liecina, ka biocīdais 
produkts ir gandrīz identisks 3. punktā 
definētajam references produktam.

Pieteikumam pievieno visu vajadzīgo 
informāciju, kas liecina, ka biocīdais 
produkts ir identisks 3. punktā definētajam 
references produktam.

Or. it

Pamatojums

Paralēlā tirdzniecībā var laist tādus produktus, kuriem ir vienādas tehniskās īpašības un 
aktīvo vielu un papildu formulantu sastāvs.  
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Grozījums Nr. 158
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Biocīdo produktu uzskata par gandrīz
identisku references produktam, ja tas 
atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3.Biocīdo produktu uzskata par identisku 
references produktam, ja tas atbilst visiem 
šiem nosacījumiem:

a) tā sastāvā esošo aktīvo vielu izcelsme 
ražotāja un ražotnes atrašanās vietas ziņā ir 
tāda pati;

a) tas ir ražots pašā uzņēmumā vai tā 
partneruzņēmumā, vai arī, izmantojot 
licenci un ievērojot to pašu ražošanas 
procesu;

b) tas ir tāds pats vai līdzīgs tā sastāvā 
esošo neaktīvo vielu un preparāta veida 
ziņā;

b) tas ir tāds pats tā sastāvā esošo aktīvo
vielu tehnisko specifikāciju un preparāta 
veida ziņā;

c) produkta potenciālā kaitīgā ietekme uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi ir 
tāda pati vai līdzvērtīga.

c) produkta potenciālā kaitīgā ietekme uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi ir 
tāda pati vai līdzvērtīga, ņemot vērā tā 
sastāvā esošos papildu formulantus un 
iepakojuma formātu, materiālu un veidu.

Or. it

Pamatojums

Paralēlā tirdzniecībā var laist tādus produktus, kuriem ir vienādas tehniskās īpašības un 
aktīvo vielu un papildu formulantu sastāvs. 

Grozījums Nr. 159
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
44. pants – 4.a punkts – i) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a i) produkta sastāvā esošo aktīvo vielu 
pievienošanas numurs un piekļuves 
pilnvara saskaņā ar 50. pantu 
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attiecīgajam pieteikuma iesniedzējam 
atbilstoši šīs regulas II nodaļai;

Or. it

Pamatojums

Pieteikumā paralēlās tirdzniecības atļaujas saņemšanai iekļaujams arī aktīvo vielu 
pievienošanas numurs.

Grozījums Nr. 160
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
44. pants – 4.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atļaujas turētāja vārds vai nosaukums un 
adrese izcelsmes dalībvalstī;

c) atļaujas turētāja vārds vai nosaukums un 
adrese izcelsmes dalībvalstī un 50. panta 
noteikumiem atbilstoša atļaujas īpašnieka 
piekļuves pilnvara;

Or. it

Pamatojums

Pieteikumā paralēlās tirdzniecības atļaujas saņemšanai iekļaujama arī informācija par 
piekļuves pilnvaru saskaņā ar 50. pantu.

Grozījums Nr. 161
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 15. panta, pētniecības vai 
izstrādes vajadzībām paredzētu 
eksperimentu vai testu, kura ietvaros laiž 
tirgū neatļautu biocīdo produktu vai aktīvo 
vielu, kas paredzēta tikai izmantošanai 
biocīdā produktā, drīkst veikt vienīgi tad, 
ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi vai 

1. Atkāpjoties no 15. panta, pētniecības vai 
izstrādes vajadzībām paredzētu 
eksperimentu vai testu, tai skaitā uz 
produktiem vai procesiem orientētu 
eksperimentu vai testu, kura ietvaros laiž 
tirgū neatļautu biocīdo produktu vai aktīvo 
vielu, kas paredzēta tikai izmantošanai 
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uz produktiem un procesiem orientētu 
pētniecību un izstrādi, un tad, ja ir ievēroti 
otrajā un trešajā daļā izklāstītie nosacījumi.

biocīdā produktā, drīkst veikt vienīgi tad, 
ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi vai 
uz produktiem un procesiem orientētu 
pētniecību un izstrādi, un tad, ja ir ievēroti 
otrajā un trešajā daļā izklāstītie nosacījumi.

Ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi, 
persona, kura plāno veikt eksperimentu vai 
testu, pirms tā sākšanas par to paziņo 
kompetentajai iestādei. Attiecīgā persona 
rakstiski sagatavo un glabā uzskaites 
dokumentus, kuros norāda biocīdā 
produkta vai aktīvās vielas identitāti, 
marķēšanas datus, piegādātos daudzumus 
un to personu vārdus vai nosaukumus un 
adreses, kas saņem biocīdo produktu vai 
aktīvo vielu, un sagatavo dokumentāciju, 
kurā iekļauj visus pieejamos datus par 
iespējamo iedarbību uz cilvēku vai 
dzīvnieku veselību vai vidi. Šo informāciju 
attiecīgās personas pēc pieprasījuma dara 
pieejamu kompetentajai iestādei.

Ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi, 
persona, kura plāno veikt eksperimentu vai 
testu, pirms tā sākšanas par to paziņo 
kompetentajai iestādei. Attiecīgā persona 
rakstiski sagatavo un glabā uzskaites 
dokumentus, kuros norāda biocīdā 
produkta vai aktīvās vielas identitāti, 
marķēšanas datus un piegādātos 
daudzumus, un sagatavo dokumentāciju, 
kurā iekļauj visus pieejamos datus par 
iespējamo iedarbību uz cilvēku vai 
dzīvnieku veselību vai vidi. Šo informāciju 
attiecīgās personas pēc pieprasījuma dara 
pieejamu kompetentajai iestādei.

Ja veic uz produktiem un procesiem 
orientētu pētniecību un izstrādi, persona, 
kura plāno veikt eksperimentu vai testu, 
pirms biocīdā produkta vai aktīvās vielas 
laišanas tirgū paziņo otrajā daļā minēto 
informāciju tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā notiek laišana tirgū.

Or. it

Grozījums Nr. 162
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu to aktīvo vielu nosaukumi, kuras 
lietotas izstrādājumu vai materiālu 
apstrādei vai kuras ir izstrādājumos vai 
materiālos;

a) visu to aktīvo vielu nosaukumi, kuras 
lietotas izstrādājumu vai materiālu 
apstrādei vai kuras ir izstrādājumos vai 
materiālos, ja tas ir atbilstoši, un 
apstrādāto izstrādājumu un materiālu 
normālos vai paredzamos lietošanas 
apstākļos izdalītās aktīvās vielas;
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Or. it

Pamatojums

Biocīdo produktu paredzēts izmantot, lai aizsargātu un uzlabotu apstrādātos izstrādājumus. 
Apstrādātā izstrādājuma mērķis daudzos gadījumos nav aktīvās biocīdās vielas izdalīšana. 
Informācija par biocīdo produktu un aktīvo biocīdo vielu nesniedz pietiekamu informāciju 
patērētājam par drošību gadījumos, kad nav paredzēts, ka aktīvā viela vai biocīdais produkts 
izdalās no apstrādātā izstrādājuma vai materiāla. 

Grozījums Nr. 163
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu to aktīvo vielu nosaukumi, kuras 
lietotas izstrādājumu vai materiālu apstrādei 
vai kuras ir izstrādājumos vai materiālos;

a) visu to aktīvo vielu nosaukumi, kur 
iespējams, izmantojot pieņemto 
nomenklatūru (piem., INCI), kuras lietotas 
izstrādājumu vai materiālu apstrādei vai 
kuras ir izstrādājumos vai materiālos, ja tas ir 
atbilstoši, un visas aktīvās vielas, kas izdalās 
no apstrādātajiem izstrādājumiem vai 
materiāliem normālas vai paredzamas 
lietošanas apstākļos, ja vien tiesību aktos 
šajā jomā nav jau noteiktas prasības par 
marķējumu vai citiem līdzekļiem saistībā ar 
obligāto informāciju;

Or. en

Pamatojums

Apstrādātu izstrādājumu un materiālu marķēšanas nosacījumos nevajadzētu iekļaut 
nevajadzīgas informācijas prasības, un tie nedrīkst pārklāties ar esošajiem nosacījumiem 
tiesību aktos šajā nozarē. Vienmēr jāņem vērā pastāvošie tiesību akti šajā jomā un tajos 
esošie nosacījumi par informāciju (piem., marķēšana, drošības datu lapas). Piemēram, 
Regulā par mazgāšanas līdzekļiem aizsargājošās vielas INCI nosaukums jāiekļauj uz plaša 
patēriņa produktu marķējuma un uz institucionālu un industriālu produktu drošības datu 
lapām. Tādējādi nav nepieciešami papildu marķēšanas nosacījumi.
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Grozījums Nr. 164
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu to aktīvo vielu nosaukumi, kuras 
lietotas izstrādājumu vai materiālu 
apstrādei vai kuras ir izstrādājumos vai 
materiālos;

a) visu to aktīvo vielu nosaukumi, kur 
iespējams, izmantojot pieņemto 
nomenklatūru (piem., INCI), kuras 
lietotas izstrādājumu vai materiālu 
apstrādei vai kuras ir izstrādājumos vai 
materiālos, ja tas ir atbilstoši, un visas 
aktīvās vielas, kas izdalās no apstrādātā 
izstrādājuma vai materiāla normālos vai 
paredzamos lietošanas apstākļos, ja vien 
tas jau nav paredzēts tiesību aktos šajā 
jomā par marķēšanas standartiem vai 
citiem līdzekļiem saistībā ar informācijas 
sniegšanu; 

Or. it

Grozījums Nr. 165
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā gadījumā — biocīdā īpašība, ko 
ieguvuši apstrādātie izstrādājumi vai 
materiāli;

b) attiecīgā gadījumā — biocīdā īpašība, ko 
ieguvuši apstrādātie izstrādājumi;

Or. en

Pamatojums

Apstrādātu izstrādājumu un materiālu marķēšanas nosacījumos nevajadzētu iekļaut
nevajadzīgas informācijas prasības, un tie nedrīkst pārklāties ar esošajiem nosacījumiem 
tiesību aktos šajā nozarē. Vienmēr jāņem vērā pastāvošie tiesību akti šajā jomā un tajos 
esošie nosacījumi par informāciju (piem., marķēšana, drošības datu lapas). Piemēram, 
Regulā par mazgāšanas līdzekļiem aizsargājošās vielas INCI nosaukums jāiekļauj uz plaša 
patēriņa produktu marķējuma un uz institucionālu un industriālu produktu drošības datu 
lapām. Tādējādi nav nepieciešami papildu marķēšanas nosacījumi.
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Grozījums Nr. 166
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā gadījumā — biocīdā īpašība, ko 
ieguvuši apstrādātie izstrādājumi vai 
materiāli;

b) attiecīgā gadījumā — biocīdā īpašība, ko 
ieguvuši apstrādātie izstrādājumi;

Or. it

Grozījums Nr. 167
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) visu to biocīdo produktu atļaujas numurs, 
kuri lietoti izstrādājumu vai materiālu 
apstrādei vai ir izstrādājumos vai 
materiālos;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apstrādātu izstrādājumu un materiālu marķēšanas nosacījumos nevajadzētu iekļaut 
nevajadzīgas informācijas prasības, un tie nedrīkst pārklāties ar esošajiem nosacījumiem 
tiesību aktos šajā nozarē. Vienmēr jāņem vērā pastāvošie tiesību akti šajā jomā un tajos 
esošie nosacījumi par informāciju (piem., marķēšana, drošības datu lapas). Piemēram, 
Regulā par mazgāšanas līdzekļiem aizsargājošās vielas INCI nosaukums jāiekļauj uz plaša 
patēriņa produktu marķējuma un uz institucionālu un industriālu produktu drošības datu 
lapām. Tādējādi nav nepieciešami papildu marķēšanas nosacījumi.
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Grozījums Nr. 168
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) visu to biocīdo produktu atļaujas 
numurs, kuri lietoti izstrādājumu vai 
materiālu apstrādei vai ir izstrādājumos vai 
materiālos;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 169
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) visu to biocīdo produktu atļaujas 
numurs, kuri lietoti izstrādājumu vai 
materiālu apstrādei vai ir izstrādājumos 
vai materiālos;

svītrots

Or. it

Pamatojums

Biocīdo produktu paredzēts izmantot, lai aizsargātu un uzlabotu apstrādātos izstrādājumus.
Apstrādātā izstrādājuma mērķis daudzos gadījumos nav aktīvās biocīdās vielas izdalīšana. 
Informācija par biocīdo produktu un aktīvo biocīdo vielu nesniedz pietiekamu informāciju 
patērētājam par drošību gadījumos, kad nav paredzēts, ka aktīvā viela vai biocīdais produkts 
izdalās no apstrādātā izstrādājuma vai materiāla. 
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Grozījums Nr. 170
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā.

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā, ja tas ir atbilstoši, un 
apstrādāto izstrādājumu un materiālu 
izdalītās aktīvās vielas normālos vai 
paredzamos lietošanas apstākļos.

Or. it

Pamatojums

Biocīdo produktu paredzēts izmantot, lai aizsargātu un uzlabotu apstrādātos izstrādājumus. 
Apstrādātā izstrādājuma mērķis daudzos gadījumos nav aktīvās biocīdās vielas izdalīšana. 
Informācija par biocīdo produktu un aktīvo biocīdo vielu nesniedz pietiekamu informāciju 
patērētājam par drošību gadījumos, kad nav paredzēts, ka aktīvā viela vai biocīdais produkts 
izdalās no apstrādātā izstrādājuma vai materiāla. 

Grozījums Nr. 171
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam un pietiekami noturīgam.

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam, pietiekami noturīgam, 
un to uzdrukā uz apstrādātā izstrādājuma 
vai materiāla iepakojuma vai iekļauj 
apstrādātā izstrādājuma vai materiāla 
lietošanas instrukcijā vai garantijas talonā.

Ja tas ir nepieciešams apstrādātā 
izstrādājuma vai materiāla lieluma vai 
funkcijas dēļ, marķējumu uzdrukā uz 
apstrādātā izstrādājuma vai materiāla 
iepakojuma vai iekļauj apstrādātā 
izstrādājuma vai materiāla lietošanas 
instrukcijā vai garantijas talonā.
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Or. it

Pamatojums

Biocīdo produktu paredzēts izmantot, lai aizsargātu un uzlabotu apstrādātos izstrādājumus. 
Apstrādātā izstrādājuma mērķis daudzos gadījumos nav aktīvās biocīdās vielas izdalīšana. 
Informācija par biocīdo produktu un aktīvo biocīdo vielu nesniedz pietiekamu informāciju 
patērētājam par drošību gadījumos, kad nav paredzēts, ka aktīvā viela vai biocīdais produkts 
izdalās no apstrādātā izstrādājuma vai materiāla. 

Grozījums Nr. 172
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā.

d) tikai apstrādātiem izstrādājumiem, ja tas 
ir atbilstoši — bīstamības apzīmējums vai 
drošības prasību apzīmējums, kas paredzēts 
biocīdā produkta atļaujā.

Or. en

Pamatojums

Apstrādātu izstrādājumu un materiālu marķēšanas nosacījumos nevajadzētu iekļaut 
nevajadzīgas informācijas prasības, un tie nedrīkst pārklāties ar esošajiem nosacījumiem 
tiesību aktos šajā nozarē. Vienmēr jāņem vērā pastāvošie tiesību akti šajā jomā un tajos 
esošie nosacījumi par informāciju (piem., marķēšana, drošības datu lapas). Piemēram, 
Regulā par mazgāšanas līdzekļiem aizsargājošās vielas INCI nosaukums jāiekļauj uz plaša 
patēriņa produktu marķējuma un uz institucionālu un industriālu produktu drošības datu 
lapām. Tādējādi nav nepieciešami papildu marķēšanas nosacījumi.
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Grozījums Nr. 173
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā.

d) tikai apstrādātiem materiāliem, ja tas ir 
atbilstoši — bīstamības apzīmējums vai 
drošības prasību apzīmējums, kas paredzēts 
biocīdā produkta atļaujā.

Or. it

Grozījums Nr. 174
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam un pietiekami noturīgam.

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam, pietiekami noturīgam un 
valsts valodā vai tās dalībvalsts valodās, 
kurā apstrādāto izstrādājumu vai 
materiālu laiž tirgū.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka marķējumam uz apstrādātiem izstrādājumiem un materiāliem tāpat kā uz 
citiem produktiem vienmēr jābūt tās dalībvalsts valsts valodā vai valodās, kuras tirgū tiek 
laists produkts. (Ziņotājs ir izmainījis savu piedāvāto Grozījumu Nr. 37 Ziņojuma projektā, 
ņemot vērā dalībvalstis, kurās ir vairāk nekā viena valsts valoda.)
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Grozījums Nr. 175
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Par apstrādāto izstrādājumu un 
materiālu laišanu tirgū atbildīgajai 
personai ir atļaujas turētāja izdots 
sertifikāts visiem biocīdajiem produktiem, 
kas izmantoti apstrādē vai pievienoti 
izstrādājumiem vai materiāliem.

Or. it

Pamatojums

Uzskata, ka arī personām, kas laiž tirgū ar biocīdajiem produktiem apstrādātus izstrādājumus 
vai materiālus, jābūt sertifikātam, kas apstiprina visus izstrādājumos un materiālos 
izmantotos biocīdos produktus.

Grozījums Nr. 176
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
48. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nākamais pieteikuma iesniedzējs ar 
pirmo pieteikuma iesniedzēju ir panācis 
rakstisku vienošanos piekļuves pilnvaras 
veidā, ka viņš var izmantot minēto 
informāciju;

a) nākamais pieteikuma iesniedzējs ir 
panācis rakstisku vienošanos piekļuves 
pilnvaras veidā saskaņā ar 50. pantu;

Or. it

Pamatojums

Pirmajam pieteikuma iesniedzējam ne vienmēr ir pieejami visi dati. Jāparedz iespēja, lai 
otrajam pieteikuma iesniedzējam vai uzņēmumam būtu vai tiktu dota pieeja datiem, kā 
rezultātā rodas kopīgas lietošanas dati vai kopīgi izveidoti dati.
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Grozījums Nr. 177
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
48. pants – 1.b punkts – i) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b i) nākamajam pieteikuma iesniedzējam 
arī ir pieeja datiem.

Or. it

Pamatojums

Pirmajam pietiekuma iesniedzējam ne vienmēr ir pieejami visi dati. Jāparedz iespēja, lai 
otrajam pieteikuma iesniedzējam vai uzņēmumam būtu vai tiktu dota pieeja datiem, kā 
rezultātā rodas kopīgas lietošanas dati vai kopīgi izveidoti dati.

Grozījums Nr. 178
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra 2. punktā minēto sarakstu
ievada Biocīdu datu kopīgas izmantošanas 
reģistrā.

4. Aģentūra visus 2. punktā minētā 
saraksta elementus ar pieņemtajiem 
kodiem ievada Biocīdu datu kopīgas 
izmantošanas reģistrā.

Or. it

Pamatojums

Reģistrā jābūt visai sarakstā minētajai informācijai un dokumentiem. Katram nosūtītajam 
dokumentam būtu vēlams piešķirt identifikācijas numuru, lai novērstu neskaidrības, ko rada 
virsraksti vai pētījumu labojumi ar līdzīgiem nosaukumiem. Saikne ar datu īpašnieku un 
pieteikuma iesniedzēju nodrošina īpašuma tiesību ievērošanu.
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Grozījums Nr. 179
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijai, kura ir aizsargāta saskaņā 
ar Direktīvu 98/8/EK vai šo pantu vai 
kuras aizsardzības periods saskaņā ar 
Direktīvu 98/8/EK vai šo pantu ir beidzies, 
atkārtotu aizsardzību nepiemēro.

Katram dokumentam atsevišķi reģistrē 
nosūtīšanas datums, tāpat kā vienotais 
kods saskaņā ar 48. panta 4. punktu.

Or. it

Pamatojums

Direktīvā 98/8/EK nav skaidri noteikti datu aizsardzības nosacījumi. Faktu nosūtīšanas 
datums var nebūt visas informācijas nosūtīšanas datums. Tāpēc jāreģistrē katra nosūtītā 
dokumenta datums.

Grozījums Nr. 180
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 2. punkta pirmās daļas, 
tās informācijas aizsardzības periods, kas 
dalībvalstij iesniegta saskaņā ar valsts 
sistēmu vai praksi biocīdo produktu 
apstiprināšanai pirms minētās 
informācijas iesniegšanas 
Direktīvas 98/8/EK vai šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām, beidzas tad, 
kad beidzas valsts noteikumos paredzētais 
periods, vai 2014. gada 14. maijā, 
atkarībā no tā, kas ir agrāk, ja vien 
informācija nav iegūta pēc 2000. gada 
14. maija.

svītrots

Or. it
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Pamatojums

Lai arī šis pants ir uzlabots salīdzinājumā ar BPD datu aizsardzības jomā, nav pamatojums 
nošķirt jaunos datus un esošos datus. Tas ir tāpēc, ka valstu tiesību akti aptver tikai mazu 
daļu no BPD tirgus, kurā pastāv šāda sistēma, un dažās dalībvalstīs tie vispār nav piemēroti. 
Turklāt šādas dalīšanas novēršana veicina BPD noteikumu saskaņošanu ar Regulu REACH.

Grozījums Nr. 181
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piekļuves pilnvaras atsaukšana pirms tās 
derīguma termiņa beigām neietekmē to
atļauju derīgumu, kas izdotas, 
pamatojoties uz attiecīgo piekļuves 
pilnvaru.

2. Piekļuves pilnvaras atsaukšana pirms tās 
derīguma termiņa beigām anulē atļaujas, 
kas izdotas, pamatojoties uz attiecīgo 
piekļuves pilnvaru, ja vien atļaujas 
turētājs 4 mēnešu laikā neiesniedz citu 
piekļuves pilnvaru identiskai aktīvai 
vielai.

Or. it

Pamatojums

Piekļuves pilnvaras piešķir bez maksas, un tās ir saistītas ar piegādes nolīgumiem. Piekļuves 
pilnvaras vienkāršā atsaukšana gadījumos, kad ir pārkāpti nolīgumi, piemēram, veikta 
neatļauta piegāde, aizsargā informācijas turētāja ieguldījumus. Lai aizsargātu lietotāju, 
paredz periodu, kurā iespējams saglabāt produkta atļaujas derīgumu, lai iegūtu jaunu 
piekļuves pilnvaru.

Grozījums Nr. 182
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādi testi vai pētījumi jau ir iesniegti 
saistībā ar kādu no iepriekšējiem 
pieteikumiem, kompetentā iestāde vai 
Aģentūra nekavējoties paziņo 

Ja šādi testi vai pētījumi jau ir iesniegti 
saistībā ar kādu no iepriekšējiem 
pieteikumiem, kompetentā iestāde vai 
Aģentūra nekavējoties novērtē tehnisko 
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potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
informācijas īpašnieka vārdu vai 
nosaukumu un kontaktinformāciju. 

ekvivalenci attiecībā pret atsauces avotu. 
Ja šis vērtējums ir pozitīvs, kompetentā 
iestāde vai Aģentūra nekavējoties paziņo 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
informācijas īpašnieka vārdu vai 
nosaukumu un kontaktinformāciju. 

Or. it

Pamatojums

Pirms pētījumu pievienošanas kopīgas izmantošanas datiem rūpīgi jāpārbauda to tehniskā 
atbilstība, citādi nevar noteikt, vai pieejamie dati ir piemērojami nākamajam pieteikuma 
iesniedzējam. 

Grozījums Nr. 183
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja divus mēnešus pēc lūguma izteikšanas 
saskaņā ar 51. panta 2. punktu šāda 
vienošanās nav panākta, potenciālais 
pieteikuma iesniedzējs nekavējoties par to 
informē Aģentūru un informācijas 
īpašnieku. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
saņemta informācija par nespēju panākt 
vienošanos, Aģentūra piešķir 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
tiesības atsaukties uz testiem vai 
pētījumiem, kuri saistīti ar 
izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem. 
Valsts tiesas lemj par proporcionālu 
izmaksu daļu, ko potenciālais pieteikuma 
iesniedzējs maksā datu īpašniekam.

3. Ja divus mēnešus pēc lūguma izteikšanas 
saskaņā ar 51. panta 2. punktu šāda 
vienošanās nav panākta, gan informācijas 
īpašnieks, gan potenciālais pieteikuma 
iesniedzējs nekavējoties par to informē 
Aģentūru. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
saņemta informācija par nespēju panākt 
vienošanos, Aģentūra piešķir 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
tiesības atsaukties uz testiem vai 
pētījumiem, kuri saistīti ar 
izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem. 
Šķīrējtiesas iestāde lemj par visu ar 
informācijas apstrādi un izmantošanu 
saistīto izdevumu proporcionālu izmaksu 
daļu, ko potenciālais pieteikuma 
iesniedzējs maksā datu īpašniekam.

Or. it

Pamatojums

Ja abas puses, tas ir, datu īpašnieks un potenciālais pieteikuma iesniedzējs,  nevar vienoties, 
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tiem par to jāinformē Aģentūra.  Lai nodrošinātu, ka obligātā kopīgas izmantošanas datu 
problēma tiek atrisināta ES mērogā saskaņotā veidā, Komisijai jāizveido šķīrējtiesa. 
Informācijas apstrāde un izmantošana var ietvert pētījumu sagatavošanu un konsultantu 
izmaksas atļaujas pieteikuma iesniegšanai.

Grozījums Nr. 184
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja biocīdais produkts jau ir atļauts 
saskaņā ar 15., 25. vai 28. pantu un visi 
atbilstīgi 49. pantam noteiktie informācijas 
aizsardzības periodi ir beigušies, 
kompetentā saņēmēja iestāde vai Aģentūra 
var piekrist, ka nākamais atļaujas 
pieteikuma iesniedzējs var atsaukties uz 
datiem, kurus iesniedzis pirmais 
pieteikuma iesniedzējs, ciktāl nākamais 
pieteikuma iesniedzējs var nodrošināt 
pierādījumus tam, ka biocīdais produkts ir 
līdzīgs iepriekš atļautajam biocīdam un abu 
produktu aktīvās vielas ir tehniski 
ekvivalentas, ieskaitot tīrības pakāpi un 
piemaisījumu īpašības.

1. Ja biocīdais produkts jau ir atļauts 
saskaņā ar 15., 25. vai 28. pantu un visi 
atbilstīgi 49. pantam noteiktie informācijas 
aizsardzības periodi ir beigušies, 
kompetentā saņēmēja iestāde vai Aģentūra 
var piekrist, ka nākamais atļaujas 
pieteikuma iesniedzējs var atsaukties uz 
datiem, kurus iesniedzis pirmais 
pieteikuma iesniedzējs, un, ja nav beidzies 
49. pantā minētais informācijas 
aizsardzības termiņš, kompetentā 
saņēmēja iestāde vai Aģentūra var 
vienoties, ka nākamais pieteikuma 
iesniedzējs var izmantot pirmā pieteikuma 
iesniedzēja datus saskaņā ar 52. pantu,
ciktāl nākamais pieteikuma iesniedzējs var 
nodrošināt pierādījumus tam, ka biocīdais 
produkts ir līdzīgs iepriekš atļautajam 
biocīdam un abu produktu aktīvās vielas ir 
tehniski ekvivalentas, ieskaitot tīrības 
pakāpi un piemaisījumu īpašības.  

Or. it

Pamatojums

Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas, lai dati tiktu nodoti kopīgā lietošanā, tam jāpierāda līdzība 
un tehniskā atbilstība arī tad, ja datu aizsardzība vēl ir spēkā.
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Grozījums Nr. 185
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
54. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Vēlākais 2 gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās Komisija izstrādā ziņojumu, kurā 
tiek novērtēts nanoaktīvu un nanobiocīdu 
vielu radītais risks cilvēku veselībai un 
videi, kā arī par specifiskiem 
pasākumiem, kas laika gaitā veicami šajā 
ziņā.

Or. fr

Pamatojums

Nanobiocīdās vielas ietilpst regulas darbības jomā. Tomēr šo vielu ietekme uz veselību un 
vidi mūsdienās nav pietiekami atzīta. Ir svarīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt pētījumus ar mērķi 
novērtēt šo ietekmi, lai laika gaitā varētu izstrādāt specifiskus pasākumus.

Grozījums Nr. 186
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
54. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Vēlākais 2 gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās Komisija izstrādā ziņojumu, kurā 
tiek novērtēts nanoaktīvu un nanobiocīdu 
vielu radītais risks cilvēku veselībai un 
videi, kā arī par specifiskiem 
pasākumiem, kas laika gaitā veicami šajā 
ziņā.

Or. fr

Pamatojums

Nanobiocīdās vielas ietilpst regulas darbības jomā. Tomēr šo vielu ietekme uz veselību un 
vidi mūsdienās nav pietiekami atzīta. Ir svarīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt pētījumus ar mērķi 
novērtēt šo ietekmi, lai laika gaitā varētu izstrādāt specifiskus pasākumus.
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Grozījums Nr. 187
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Turpmāk minētās informācijas atklāšanu 
uzskata par tādu, kas apdraud attiecīgās 
personas komerciālo interešu aizsardzību:

2. Turpmāk minētās informācijas atklāšanu 
uzskata par tādu, kas apdraud attiecīgās 
personas komerciālo interešu aizsardzību, 
un tādējādi to nedrīkst publiskot:

a) ziņas par biocīdā produkta pilnu sastāvu; a) ziņas par biocīdā produkta pilnu sastāvu;

b) informācija par vielas vai maisījuma 
precīzu lietojumu, funkciju vai 
izmantošanu;

b) informācija par vielas vai maisījuma 
precīzu lietojumu, funkciju vai 
izmantošanu;

c) ražotās vai tirgū laistās vielas vai 
maisījuma precīzs apjoms tonnās;

c) ražotās vai tirgū laistās vielas vai 
maisījuma precīzs apjoms tonnās;

d) saiknes starp aktīvās vielas ražotāju un 
personu, kas atbildīga par biocīdā produkta 
laišanu tirgū, vai starp personu, kas 
atbildīga par biocīdā produkta laišanu 
tirgū, un produkta izplatītājiem.

d) saiknes starp aktīvās vielas ražotāju un 
personu, kas atbildīga par biocīdā produkta 
laišanu tirgū, vai starp personu, kas 
atbildīga par biocīdā produkta laišanu 
tirgū, un produkta izplatītājiem.

d.i) aktīvo vielu ražotāji (nosaukums un 
adrese, tostarp ražotņu atrašanās vieta);
d.ii) biocīdā produkta ražotnes atrašanās 
vieta;
d.iii) atļaujas izdošanas datums un 
derīguma termiņš;
d.iv) devas un lietošanas instrukcijas.

Or. it

Pamatojums

Pie konfidenciālās informācijas pieder arī atļaujas izdošanas datums un derīguma termiņš, 
devas un lietošanas instrukcijas, kā arī biocīdā produkta vai aktīvo vielu ražotnes atrašanās 
vieta, jo tā ir komerciāli svarīga informācija. 



AM\804998LV.doc 89/101 PE439.127v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 188
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ikviena persona, kas šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām iesniedz 
Aģentūrai vai kompetentai iestādei ar 
aktīvo vielu saistītu informāciju, var 
pieprasīt, lai 56. panta 2. punktā minētā 
informācija netiktu izpausta, un 
pieprasījumā iekļauj pamatojumu, kāpēc 
informācijas izpaušana varētu kaitēt viņa 
vai kādas citas iesaistītas personas 
komerciālajām interesēm.

3. Ikviena persona, kas šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām iesniedz 
Aģentūrai vai kompetentai iestādei ar 
aktīvo vielu vai biocīdo produktu saistītu 
informāciju, var pieprasīt, lai 56. panta 
2. punktā minētā informācija netiktu 
izpausta, un pieprasījumā iekļauj 
pamatojumu, kāpēc informācijas izpaušana 
varētu kaitēt viņa vai kādas citas iesaistītas 
personas komerciālajām interesēm.

Or. it

Pamatojums

Šo pantu piemēro ne tikai aktīvajām vielām, bet arī biocīdajiem produktiem.

Grozījums Nr. 189
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
56. pants – 2.e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 
24. pantu IUPAC nomenklatūrā 
piešķirtais nosaukums šā panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētām aktīvajām 
vielām, kuras izmanto tikai vienam vai 
vairākiem no šādiem mērķiem:

svītrots

i) zinātniskai pētniecībai un izstrādei;

ii) uz produktiem un procesiem orientētai 
pētniecībai un izstrādei.
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Or. it

Pamatojums

Informācijai par pētījumiem un jauninājumiem jābūt konfidenciālai.

Grozījums Nr. 190
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Marķējums nedrīkst būt maldinošs, un 
tajā nekādā gadījumā nedrīkst būt norādes 
“zema riska biocīds produkts”,
“netoksisks”, “nekaitīgs” vai līdzīgas 
norādes. Turklāt marķējumā skaidri un 
neizdzēšami norādāma šāda informācija: 

2. Marķējums nedrīkst būt maldinošs, un 
tajā nekādā gadījumā nedrīkst būt norādes 
“netoksisks”, “nekaitīgs” vai līdzīgas 
norādes. Turklāt marķējumā skaidri un 
neizdzēšami norādāma šāda informācija: 

Or. it

Pamatojums

Tiem, kas laiž tirgū produktus ar zemu riska pakāpi, jāļauj to atbilstoši reklamēt. 

Grozījums Nr. 191
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
58. pants – 2.e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) lietošanas norādījumi un metriskajās 
mērvienībās izteiktas devas, kas atļaujā 
paredzētas katram lietojumam;

e) lietošanas norādījumi un lietotājam 
ierastā un saprotamā veidā izteiktas
devas, kas atļaujā paredzētas katram 
lietojumam;

Or. it

Pamatojums

Metriskās vienībās izteiktas devas nav saprotamas neprofesionāliem lietotājiem un tādējādi 
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arī grūti saprotamas patērētājiem.  Pieprasa, lai marķējumā devas ir izteiktas gala 
patērētājam ierastā un saprotamā veidā.

Grozījums Nr. 192
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var pieprasīt, lai biocīdos 
produktus, kuri laisti tirgū šo valstu 
teritorijā, marķētu attiecīgajā valsts valodā 
vai valodās.

3. Dalībvalstis pieprasa, lai biocīdos 
produktus, kuri laisti tirgū šo valstu 
teritorijā, marķētu attiecīgajā valsts valodā 
vai valodās.

Or. it

Pamatojums

Uz visiem produktiem vienmēr jābūt marķējumam tās  dalībvalsts valsts valodā vai valodās, 
kuras tirgū laisti šie produkti. (Ziņotājs ir izmainījis savu piedāvāto Grozījumu Nr. 39 
Ziņojuma projektā, ņemot vērā dalībvalstis, kurās ir vairāk nekā viena valsts valoda.)

Grozījums Nr. 193
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
58. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Biocīdajiem produktiem, kuru sastāvā 
ir nanomateriāli vai kas ir ražoti, 
izmantojot nanotehnoloģiju, tas skaidri 
jānorāda uz marķējuma.

Or. en

Pamatojums

Nanobiocīdās vielas ietilpst regulas darbības jomā. Tomēr šo vielu ietekme uz veselību un 
vidi mūsdienās nav pietiekami atzīta. Ir nepieciešams pienācīgi informēt patērētājus.
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Grozījums Nr. 194
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
58. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Biocīdajiem produktiem, kuru sastāvā 
ir nanomateriāli vai kas ir ražoti, 
izmantojot nanotehnoloģiju, tas skaidri 
jānorāda uz marķējuma.

Or. en

Pamatojums

Nanobiocīdās vielas ietilpst regulas darbības jomā. Tomēr šo vielu ietekme uz veselību un 
vidi mūsdienās nav pietiekami atzīta. Ir nepieciešams pienācīgi informēt patērētājus.

Grozījums Nr. 195
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Biocīdo produktu reklāmās produktu 
nedrīkst attēlot veidā, kas sniedz maldinošu 
priekšstatu par produkta radīto risku 
cilvēku veselībai vai videi. Biocīdā 
produkta reklāmā nekādā gadījumā 
nedrīkst būt norādes “zema riska biocīds 
produkts”, “netoksisks”, “nekaitīgs” vai 
līdzīgas norādes.

3. Biocīdo produktu reklāmās produktu 
nedrīkst attēlot veidā, kas sniedz maldinošu 
priekšstatu par produkta radīto risku 
cilvēku veselībai vai videi. Biocīdā 
produkta reklāmā nekādā gadījumā 
nedrīkst būt norādes “netoksisks”, 
“nekaitīgs” vai līdzīgas norādes.

Or. it

Pamatojums

Tiem, kas laiž tirgū produktus ar zemu riska pakāpi, jāļauj to atbilstoši reklamēt. 
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Grozījums Nr. 196
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
70. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) maziem un vidējiem uzņēmumiem 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju nozīmē nosaka 
samazinātu maksu;

a) maziem un vidējiem uzņēmumiem 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju nozīmē nosaka 
samazinātu maksu. Tas nekādā veidā 
nemaina kompetentās novērtēšanas 
iestādes atbildību izdarīt rūpīgu
novērtējumu saskaņā ar šo regulu;

Or. it

Pamatojums

Maksas jāattiecina uz prasīto darbu. Tādējādi nemainīga gada maksa nav pieņemama un 
maksājumi jāveic tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

Grozījums Nr. 197
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
70. pants – 2.d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) personas, kas laiž tirgū biocīdus 
produktus, maksā gada maksu;

d) maksu piemēro tikai konkrētas 
nepieciešamības gadījumos, un, nosakot 
maksu struktūru un apjomu, ņem vērā 
darbu, kas Aģentūrai un kompetentajām 
iestādēm jāveic saskaņā ar šo regulu, un 
maksas nosaka tādā apjomā, lai 
nodrošinātu to, ka ieņēmumi no šīm 
maksām kopā ar citiem Aģentūras 
ieņēmumiem saskaņā ar šo regulu ir 
pietiekami, lai segtu sniegto pakalpojumu 
izmaksas. 

Or. it
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Pamatojums

Maksas jāattiecina uz pieprasīto darbu. Tādējādi nemainīga gada maksa nav atbilstoša, un 
maksājumi jāveic tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

Grozījums Nr. 198
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
70. pants – 2.e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nosakot maksu struktūru un apjomu, 
ņem vērā darbu, kas Aģentūrai un 
kompetentajām iestādēm jāveic saskaņā 
ar šo regulu, un maksas nosaka tādā 
apjomā, lai nodrošinātu to, ka ieņēmumi 
no šīm maksām kopā ar citiem Aģentūras 
ieņēmumiem saskaņā ar šo regulu ir 
pietiekami, lai segtu sniegto pakalpojumu 
izmaksas. 

svītrots

Or. it

Pamatojums

Maksas jāattiecina uz pieprasīto darbu. Tādējādi nemainīga gada maksa nav pieņemama un 
maksājumi jāveic tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

Grozījums Nr. 199
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija turpina saskaņā ar 
Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktu 
uzsākto darba programmu visu esošo 
aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei un 
pabeidz to līdz 2014. gada 14. maijam. 
Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai izpildītu darba programmu 
un noteiktu kompetento iestāžu un 
programmas dalībnieku saistītās tiesības un 
pienākumus. Šos pasākumus, kas paredzēti, 

1. Komisija turpina saskaņā ar 
Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktu 
uzsākto darba programmu visu esošo 
aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei un 
pabeidz to līdz 2018. gada 31. decembrim. 
Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai izpildītu darba programmu 
un noteiktu kompetento iestāžu un 
programmas dalībnieku saistītās tiesības un 
pienākumus. Šos pasākumus, kas paredzēti, 
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lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
72. panta 4. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
72. panta 4. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. it

Grozījums Nr. 200
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmas laikā Komisija 
saskaņā ar 72. panta 4. punktā minēto 
procedūru pieņem lēmumu, ka aktīvā 
viela ir jāiekļauj šīs regulas I pielikumā 
un ar kādiem nosacījumiem tā 
iekļaujama, vai — gadījumos, kad nav 
izpildītas 4. panta prasības vai noteiktajā 
termiņā nav iesniegta vajadzīgā 
informācija un dati, — lēmumu, ka šāda 
aktīvā viela šīs regulas I pielikumā netiek 
iekļauta. Lēmumā par iekļaušanu 
I pielikumā norāda tā spēkā stāšanās 
dienu.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 201
Mario Pirillo, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmas laikā Komisija saskaņā 
ar 72. panta 4. punktā minēto procedūru 
pieņem lēmumu, ka aktīvā viela ir jāiekļauj 

Darba programmas laikā Komisija saskaņā 
ar 72. panta 4. punktā minēto procedūru 
pieņem lēmumu, ka aktīvā viela ir jāiekļauj 
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šīs regulas I pielikumā un ar kādiem 
nosacījumiem tā iekļaujama, vai —
gadījumos, kad nav izpildītas 4. panta 
prasības vai noteiktajā termiņā nav 
iesniegta vajadzīgā informācija un dati, —
lēmumu, ka šāda aktīvā viela šīs regulas 
I pielikumā netiek iekļauta. Lēmumā par 
iekļaušanu I pielikumā norāda tā spēkā 
stāšanās dienu.

šīs regulas I pielikumā un ar kādiem 
nosacījumiem tā iekļaujama, vai —
gadījumos, kad nav izpildītas 4. panta 
prasības vai noteiktajā termiņā nav 
iesniegta vajadzīgā informācija un dati, —
lēmumu, ka šāda aktīvā viela šīs regulas 
I pielikumā netiek iekļauta. Lēmumā par 
iekļaušanu I pielikumā norāda tā spēkā 
stāšanās dienu, kas ir divi gadi pēc 
lēmuma.

Or. it

Pamatojums

Uzskata, ka jau sākumā jānorāda periods, kurā ir spēkā Komisijas lēmums.

Grozījums Nr. 202
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja produkta atļaujas pieteikums saskaņā ar 
otro daļu nav iesniegts, biocīdos produktus 
pārtrauc laist tirgū sešus mēnešus pēc 
dienas, kad stājas spēkā lēmums par 
iekļaušanu. To biocīdo produktu esošo 
krājumu iznīcināšana, glabāšana un 
lietošana, kuru atļaujas pieteikums nav 
iesniegts saskaņā ar otro daļu, ir atļauta ne 
ilgāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc dienas, 
kad stājas spēkā lēmums par iekļaušanu.

Ja produkta atļaujas pieteikums saskaņā ar 
otro daļu nav iesniegts, biocīdos produktus 
pārtrauc laist tirgū pēc dienas, kad stājas 
spēkā lēmums par iekļaušanu. To biocīdo 
produktu esošo krājumu iznīcināšana, 
glabāšana un lietošana, kuru atļaujas 
pieteikums nav iesniegts saskaņā ar otro 
daļu, ir atļauta ne ilgāk kā sešus mēnešus 
pēc dienas, kad stājas spēkā lēmums par 
iekļaušanu.

Or. it

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt īsākus termiņus, jo biocīdā produkta lietotājiem jāzina savi 
pienākumi un aktīvo vielu pārskatīšanas stāvoklis.
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Grozījums nr. 203
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
82. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

82. pants svītrots

Pārejas pasākumi attiecībā uz 
materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku

1. Pieteikumus atļaujas saņemšanai 
attiecībā uz biocīdiem produktiem, kuri ir 
materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un 
kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā daļā], 
iesniedz vēlākais 2017. gada 1. janvārī.

Materiālus, kuri nonāk saskarē ar pārtiku 
un kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā 
daļā], un par kuriem ir iesniegts 
pieteikums saskaņā ar 1. punktu, var 
turpināt laist tirgū līdz dienai, kad 
pieņemts lēmums piešķirt atļauju vai 
noraidīt atļaujas pieteikumu. Ja 
pieteikums piešķirt atļauju šāda biocīdā 
produktu laišanai tirgū tiek noraidīts, 
šādu biocīdo produktu pārtrauc laist tirgū 
sešu mēnešu laikā pēc šāda lēmuma 
pieņemšanas.

Materiālus, kuri nonāk saskarē ar pārtiku 
un kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā 
daļā], un par kuriem nav iesniegts 
pieteikums saskaņā ar 1. punktu, var 
turpināt laist tirgū sešus mēnešus pēc 
1. punktā minētās dienas.
2. To biocīdo produktu esošo krājumu 
iznīcināšana, glabāšana un lietošana, 
kurus kompetentā iestāde vai Komisija 
nav atļāvusi attiecīgajam lietojumam, ir 
atļauta ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus 
pēc dienas, kad pieņemts 1. punkta otrajā 
daļā minētais lēmums, vai divpadsmit 
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mēnešus pēc dienas, kad pieņemts 
1. punkta trešajā daļā minētais lēmums, 
atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.

Or. it

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku jau ir reglamentēti ar Regulu (EK) Nr. 1935/2004. 
Materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nevajadzētu iekļaut priekšlikumā, lai neradītu 
dubultu novērtēšanu un reglamentēšanu. Ja rodas jautājums par šādiem materiāliem, tas 
jārisina, svītrojot no Regulas „materiālus, kas nonāk saskarē”.

Grozījums Nr. 204
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2014. gada 1. janvāra visi tādu tirgū 
pieejamo aktīvo vielu ražotāji, kuras 
izmanto biocīdajos produktos iesniedz 
Aģentūrai pieteikumu pievienot šo vielu 
I pielikumā. Kompetentās iestādes veic 
oficiālās kontroles saskaņā ar 54. panta 
1. punktu. 

Or. it

Pamatojums

Aktīvās vielas, ko izmanto biocīdajos produktos vajadzētu ļaut ražot tikai uzņēmumiem, kas ir 
iekļauti sistēmā.  Tas ir vislabākais veids, kā cīnīties ar free riders, izmantojot atbilstošu 
aktīvo vielu tirgus pārvaldību. Dalībvalstīm obligāti jānosaka, kuri biocīdie produkti ir tās 
tirgū, ja aktīvās vielas ražotājs ir iesniedzis faktus vielas pievienošanai I pielikumā, un 
atbilstoši jārīkojas.
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Grozījums Nr. 205
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
83. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentajām iestādēm jāizveido 
vajadzīgie noteikumi saskaņā ar 54. panta 
2. punktu.

Or. it

Pamatojums

Aktīvās vielas, ko izmanto biocīdajos produktos vajadzētu ļaut ražot tikai uzņēmumiem, kas ir 
iekļauti sistēmā.  Tas ir vislabākais veids, kā cīnīties ar free riders, izmantojot atbilstošu 
aktīvo vielu tirgus pārvaldību. Dalībvalstīm obligāti jānosaka, kuri biocīdie produkti ir tās 
tirgū, ja aktīvās vielas ražotājs ir iesniedzis faktus vielas pievienošanai I pielikumā, un 
atbilstoši jārīkojas.

Grozījums Nr. 206
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
III pielikums, 1. sadaļa, 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Detalizēta kvantitatīva un kvalitatīva 
informācija par biocīdā produkta sastāvu, 
piemēram, aktīvā viela (vielas), 
piemaisījumi, palīgvielas, inertie 
komponenti

2.2. Detalizēta kvantitatīva un kvalitatīva 
informācija par biocīdā produkta sastāvu, 
piemēram, aktīvā viela (vielas), 
piemaisījumi, palīgvielas, inertie 
komponenti, ņemot vērā 16. pantā minētos 
koncentrācijas ierobežojumus

Or. it

Pamatojums

Lai veiktu saskaņošanu ar 16. panta 2.a un 2.b grozījumiem (jauni).



PE439.127v01-00 100/101 AM\804998LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 207
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
III pielikums, 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Informāciju būtu pēc iespējas jāiegūst 
no esošajiem datiem, lai līdz minimumam 
samazinātu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem. Īpaši jāizmanto Direktīvas 
1999/45/EK vai Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 noteikumi.

Or. it

Pamatojums

Lai izvairītos no nevajadzīgiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. 

Grozījums Nr. 208
Bill Newton Dunn

Regulas priekšlikums
V pielikums – 4. pamatgrupa – 20. produktu veids

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. produktu veids. - 20. produktu veids. Pārtikas un dzīvnieku 
barības dezinfekcijas līdzekļi
Produkti, kurus izmanto pārtikas vai 
dzīvnieku barības dezinfekcijai pret 
kaitīgiem organismiem.  

Or. en

Pamatojums

20. produktu veids („Pārtikas un dzīvnieku barības aizsardzības līdzekļi”) ir jāsaglabā, bet 
jāgroza tā definīcija, jo šie produkti nav aizsardzības līdzekļi, bet dezinfekcijas līdzekļi.   
Piemēram, produkti, ko izmanto, lai dezinficētu dzīvnieku barību no cilvēku patogēniem, 
piemēram, salmonellu, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku barības piedevām. Tāpat 
tiem nav īpašību, kādas piemīt aizsardzības līdzekļiem, lai aizsargātu dzīvnieku barību no 
bojāšanās.  Tāpēc šie produkti uzskatāmi par dezinfekcijas līdzekļiem.
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